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BPSP
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Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Olinto Godinho
Deputado José Mílton
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PI-
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PI-
PMDB
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Deputada Maria José Haueisen	Bloco PT/PCdoB
Deputada Ana Maria Resende	BPSP
Deputado Padre João	 Bloco PT/PCdoB
Deputado Gustavo Valadares	FEL

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Célio Moreira
Deputado Djalma Diniz
Deputado Laudetino Augusto
Deputado Adaiclever Lopes
Deputado Gil Pereira

SUPLENTES
Deputado Márcio Passos
Deputado Sidinho do Ferrotaco
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Ivair Nogueira
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Data da	Número	Tipo	Data da	Página

	

Reunião  	Publicação
	1°.7.2004	14a	Conjunta das	2.9.2004	33

Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes ( 1° do
Art. 204 do

Regimento Interno),
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária
da 15'

	

10.8.2004	15	Ordinária da	2.9.2004	34
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

10.8.2004	18a	Ordinária da	16.9.2004	320
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

11.8.2004	168	Ordinária da	16.9.2004	321
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
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da 153

	

12.8.2004	ga	Ordinária da CPI do	1°.9.2004	1
Café

	

18.8.2004	17a	Ordinária da	3.9.2004	87
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

18.8.2004	17a	Ordinária da	16.9.2004	322
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2a Sessão

Legislativa Ordinária
da 15a

	

20.8.2004	7a	Extraordinária da	4.9.2004	145
Comissão Especial da

Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 1 S

Legislatura

	

24.8.2004	6 a	Extraordinária da	2.9.2004	35
Comissão Especial da

Fruticultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

24.8.2004	20a	Ordinária da	2.9.2004	36
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da 15  Legislatura

	

24.8.2004	12 a	Ordinária da	3.9.2004	89



Comissão de
Administração Pública

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

24.8.2004	16	Ordinária da	16.9.2004	324
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

25.8.2004	16 a	 Ordinária da	2.9.2004	37
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2° Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura

	

25.8.2004	1 	Especial da Comissão	2.9.2004	38
Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição

de_ Lei _N°16.192

	

25.8.2004	ia	Especial da Comissão	3.9.2004	91
Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição

de_ Lei _N°_16.194

	

25.8.2004	21°	Ordinária da	3.9.2004	91
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

25.8.2004	17	Ordinária da	3.9.2004	93
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Comissão de Redação
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

25.8.2004	16a	Ordinária da	3.9.2004	94
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da_1a_Legislatura

	

25.8.2004	14a	Ordinária da	3.9.2004	95
Comissão de Saúde

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

26.8.2004	1 ga	Extraordinária da	10.9.2004	4
Comissão de Direitos

Humanos da 2"
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

Legislatura

	

26.8.2004	11 	Ordinária da CPI do	10.9.2004	177
Café

	

30.08.2004	2 a	Extraordinária da	10.9.2004	6
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação de
Conselheiro do

Tribunal de Contas na
2" Sessão Legislativa

Ordinária da 15"
Legislatura

	

30.8.2004	ia	Extraordinária da	10.9.2004	5
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre _a_ Indicação _de



Conselheiro do
Tribunal _de_Contas

	

30.8.2004	34"	Especial da 2" Sessão	18.9.2004	436
Legislativa Ordinária
da 15" Legislatura -

Destinada à
Realização do Fórum

Técnico "Cultura:
Política e

Financiamento"

	

30.8.2004	35"	Especial da 2"	18.9.2004	500
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

Legislatura -
Destinada à

Realização do Fórum
Técnico "Cultura:

Política e
Financiamento"

	

31 .8.2004	67"	Ordinária da 2"	2.9.2004	13
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

Legislatura

	

31 .8.2004	48"	Extraordinária da 2"	2.9.2004	28
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

	

__	Legislatura

	

31 .8.2004	20"	Extraordinária da	3.9.2004	96
Comissão de Direitos

Humanos na 2"
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

	

___	Legislatura

	

31 .8.2004	8"	Extraordinária da	3.9.2004	98
Comissão Especial da

Silvicultura _na_2"
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Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

31.8.2004	21	Ordinária da	3.9.2004	98
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

31 .8.2004	7a	Ordinária da	11 .9.2004	264
Comissão Especial da

Fruticultura

	

31.8.2004	15 	Conjunta das	11.9.2004	265
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes ( 1 o do
Art. 204 do

Regimento Interno) na
2 Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

31.8.2004	12	Ordinária da CPI do	14.9.2004	267
Café

	

31.8.2004	36a	Especial da 2 a Sessão	18.9.2004	558
Legislativa Ordinária
da 15 a Legislatura -

Destinada à
Realização do Fórum

Técnico "Cultura:
Política e

Financiamento"
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1°.9.2004	68a	Ordinária da 2	3.9.2004	75
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

___	Legislatura

	

1".9.2004	ia	Extraordinária da	3.9.2004	99
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei N°
16.192 na 23 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15' Legislatura

	

1 0 . 9 . 2004	ga	Extraordinária da	3.9.2004	100
Comissão Especial da

Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

i°.9.2004	22	Ordinária da	9.9.2004	154
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2"
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

1 0 .9.2004	18 a	Ordinária da	9.9.2004	156
Comissão de Redação

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15' Legislatura

	

1.9.2004	17`	Ordinária da	9.9.2004	156
Comissão de Turismo.
Indústria e Comércio

na 2" Sessão
Legislativa Ordinária



da_i5_Legislatura

	

1 0 .9.2004	223	Ordinária da	16.9.2004	325
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

1 0 .9.2004	4a	Extraordinária da	16.9.2004	326
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

1 0 .9.2004	12 a	Extraordinária da	16.9.2004	327
Comissão de Saúde

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

1 0 .9.2004	37aEspecial da 2 a Sessão	18.9.2004	636
Legislativa Ordinária
da 15 Legislatura -

Destinada à
Realização do Fórum

Técnico "Cultura:
Política e

Financiamento"

	

1 0 .9.2004	18a	Ordinária da	18.9.2004	670
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da 15"

	

2.9.2004	69a	Ordinária da 2 a	4.9.2004	115
Sessão Legislativa

WC



Ordinária da 15°
Legislatura

2.9.2004	49	Extraordinária da 2°	4.9.2004	143
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura
2.92004	38°	Especial da 2° Sessão	9.9.2004	147

Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

2.9.2004	12°	Extraordinária da	11.9.2004	265
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legis'ativa
Ordinária da 15°

Legislatura
2.9.2004	7°	Extraordinária da	17.9.2004	377

Comissão de Redação
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

8.9.2004	70°	Ordinária da 2°	10.9.2004	159
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

___	Legislatura
8.9.2004	18°	Ordinária da	24.9.2004	823

Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura
9.9.2004	71°	Ordinária da 2°	11.9.2004	244

Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

- -



	

9.9.2004	13a	Extraordinária da	16.9.2004	328
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2a
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

___	Legislatura

	

9.9.2004	ia	Especial da Comissão	16.9.2004	330
Especial para Emitir

Parecer sobre a
Proposta de Emenda

à Constituição N°
80/2004

	

9.9.2004	13a	Ordinária da CPI do	21 .9.2004	711
Café

	

13.9.2004	39'	Especial da 2 Sessão	15.9.2004	268
Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura

	

14.9.2004	72'	Ordinária da 2a	16.9.2004	276
Sessão Legislativa
Ordinária da

Legislatura

	

14.9.2004	13	Extraordinária da	16.9.2004	331
Comissão de Saúde

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura

	

14.9.2004	Soa	Extraordinária da 2a	18.9.2004	657
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE SETEMBRO DE 2004

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.218, DE 26 DE AGOSTO DE 2004

Aprova, em conformidade com o disposto no inciso XXXIV do art. 62
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no inciso
XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas especificadas nos incisos do Anexo desta resolução, em
favor dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de

2004.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário

Anexo
(a que se refere o art. 1° da Resolução n°5.218, de 26 de agosto de

2004.)
* - O Quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 1°.9.2004.

ATAS
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 12/8/2004
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Domingos Sávio (substituindo este
ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon Meio e Weliton Prado. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento



do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Sr. Régis Antônio Reis Ferreira,
Delegado-Geral de Policia de São Sebastião do Paraíso,
comunicando que foram feitas as intimações a ele solicitadas e que o
Sr. José Aparecido Balão alegou não ter condições financeiras para
se deslocar até à Capital: do Sr. Marcos Donizete Pimenta,
comunicando que não tem condições financeiras para arcar com os
custos da viagem à Capital: e do Sr. Gender José de Alcântara,
Diretor Administrativo da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de
São Sebastião do Paraíso - 000PARAISO -, encaminhando as notas
fiscais referentes à entrada de devolução de café, nas transações de
beneficiamento entre a COOPARAISO e Armazéns Gerais Mundo
Novo, com as respectivas pesagens. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os seguintes convidados: Srs. Orlando
Carlos Editore, Diretor-Superintendente da COOPARAISO: Cecilia
Guidi Marcolini, Diretora Financeira da COOPARAISO; Fernando
Mota, consultor responsável pela auditoria contábil da COOPARAISO:
e os intimados: Srs. José Caproni de Carvalho, produtor rural- Pedro
Rosa Jeremias, Marcos Donizete Pimenta e José Aparecido Baião,
ex-funcionários da COOPARAISO. Os Srs. Marcos Donizete Pimenta
e José Aparecido Baião justificaram a sua ausência, conforme a
correspondência lida. O Presidente determina que o Sr. Pedro Rosa
Jeremias, que não apresentou justificativa para a sua ausência, seja
conduzido debaixo de vara à próxima reunião da Comissão. O
Deputado Rogério Correia apresenta requerimento em que solicita
seja ouvido na reunião o Sr. Walter Abrão Alcântara, produtor rural.
Posto em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente solicita à
assessoria que faça entrar na reunião o Sr. Walter e passa a ele a
palavra para que faça suas considerações iniciais. Em seguida, o Sr.
Walter é questionado pelos membros da Comissão, e, após agradecer
a sua presença. o Presidente o dispensa. Nessa oportunidade, são
apresentados requerimentos do Deputado Fábio Avelar solicitando
informações à Exportadora Guaxupé Ltda. e à Casa Sendas Comércio
Exterior S.A.. empresas essas que pagaram corretagem pela venda



de café ao Sr. Sérgio Ricardo Salvador dos Santos; do Deputado
Rogério Correia solicitando que seja encaminhado ofício ao Diretor do
Instituto de Criminalística da Policia Civil para que seja designado
perito desse órgão para proceder ao exame grafotécnico das
assinaturas apostas na cédula rural pignoratícia e cédula hipotecária,
por Merched Alcântara Assad e Rosa Simão Assad; seja
encaminhado ofício ao Gerente da agência do Banco do Brasil de São
Sebastião do Paraíso para que forneça cópia de documentos diversos
à Comissão; seja convidado o Sr. Jesiel Salgueiro Canoas, Gerente
da agência do Banco do Brasil do Município de São Sebastião do
Paraíso no ano de 1995, para prestar esclarecimentos sobre a relação
da COOPARAISO com essa instituição financeira, bem como
informações complementares que se fizerem necessário; do Deputado
Sargento Rodrigues solicitando que seja encaminhado ofício à
Presidência da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São
Sebastião do Paraíso para que forneça à Comissão cópia dos
assentamentos de livro de registro de quotas dos cooperados,
especialmente os referentes ao período de 1994 a 2004, bem como
de documentos referentes às garantias oferecidas em cada operação
dessa cooperativa com seus cooperados; que seja encaminhado
ofício ao serviço notarial do 10 Ofício de São Sebastião do Paraíso
para que informe se o reconhecimento de firma de Rosa Simão Assad
no termo aditivo de Re-Ratificação à CDRH 2.704, datado de
9/7/2001, feito pelo tabelião Marco Antônio Pelúcio, foi requerido pelo
Banco do Brasil ou pela COOPARAISO: seja encaminhado ofício ao
serviço notarial do 10 Ofício de São Sebastião do Paraíso, para que
forneça à Comissão cópia do cartão de assinatura da Sra. Rosa
Simão Assad, bem como todo e qualquer registro da referida senhora
nesse estabelecimento; que seja encaminhado ofício, também, ao
cartório do 20 Ofício de Notas do Município de Jacuí nos mesmos
termos, devendo, ainda, fornecer documentos semelhantes referentes
ao Sr. Merched Alcântara Assad; que seja encaminhado ofício à
Presidência da COOPARAISO para que forneça à Comissão cópia da
relação de todos os cooperados que se beneficiaram, por meio de
cédulas-filhas da garantia contida em 'cédula-mãe no valor de

R$5.000.000,00, representados por 62.500 sacas de café, bem como
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cópia de respectivas cédulas-filhas. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados, O Presidente convida a Sra. Cecilia Guidi
Marcolini para participar da reunião e passa a ela a palavra para suas
considerações iniciais. Em seguida, a convidada é inquirida pelos
membros presentes. Devido ao término do prazo regimental da
reunião, e havendo ainda pessoas a serem ouvidas, o Presidente
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada às 15 horas, na mesma data, com a finalidade de dar
prosseguimento aos depoimentos. determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar -Domingos Sávio.	 -
ATA DA 19' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15' LEGISLATURA, EM 26/8/2004

Às 10h6min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Biel Rocha e Domingos Sávio (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e. em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina à discussão e à votação
de proposições da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo e Biel Rocha
(4) em que solicitam ao Chefe da Polícia Civil do Estado informações
sobre as apurações da Delegacia Especializada de Falsificações e
Defraudações relativas a notas fiscais frias, quitadas pela Prefeitura
Municipal de Rio Piracicaba: seja encaminhado ao Chefe da Polícia
Civil cópia das notas taquigráficas das reuniões desta Comissão,
realizadas nos dias 18 e 25/8/2004, com o pedido de que determine à



autoridade competente a abertura de inquérito policial para apurar as
ameaças de morte sofridas pelo Sr. Pedro Theodolino da Silva; seja
encaminhada à Câmara Municipal de Rio Piracicaba cópia dos autos
da CPI que concluiu pela responsabilização por atos de improbidade
administrativa do Sr. Pedro Theodolino da Silva e dos autos do
processo de cassação de seu mandato, que tramitou nessa Casa
Legislativa; e seja convidada a participar da Mesa do Fórum Social
Mineiro - Soberania e Participação Popular a Sra. Criméia Alice
Shimith de Almeida. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os Promotores de Justiça e os denunciantes presentes, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais e logo após passa a palavra aos convidados,
para que respondam às perguntas formuladas pelo Deputado Durval
Angelo, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Domingos Sáyio.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO

DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 30/8/2004
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Djalma Diniz, Biel Rocha, Dinis Pinheiro, Gustavo Valadares e Olinto
Godinho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Djalma
Diniz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a fazer a argüição pública do indicado Deputado
Wanderley Ávila e, se possível, a proceder à votação do parecer.
Após a argüição pública do indicado, o Presidente, na qualidade de
relator da matéria, apresenta seu parecer, que, após discussão, é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, às 15h15min, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Gustavo Valadares - Olinto Godinho -

Dinis Pinheiro - Biel Rocha.
ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO

DO TRIBUNAL DE CONTAS NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA. EM 30/8/2004

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz. BieI Rocha, Gustavo Valadares, Dinis Pinheiro e Olinto
Godinho. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Djalma
Diniz. declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a argüição pública do indicado Alexandre Bossi
Queiroz e, se possível, votação do parecer. Após a argüição pública
do indicado, o Presidente abre mão da relatoria e designa o Deputado
Gustavo Valadares para relatar a matéria e passa-lhe a palavra. O
Deputado Gustavo Valadares apresenta o seu parecer, que, após a
discussão, é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e da
Comissão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 30 de agosto de 2004.
Djalma Diniz. Presidente - Gustavo Valadares - Olinto Godinho- Biel

Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 270/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

O Governador do Estado em exercício. Sr. Clésio Soares de
Andrade, atendendo ao que dispõe o art. 62, inciso XI, da Constituição
mineira, por meio da Mensagem n° 270/2004, solicita a esta
Assembléia Legislativa licença, sem remuneração. para interrupção do
exercício de suas funções no período de 8/9/2004 a 14/9/2004.

"Ãk



Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/8/2004, a mensagem foi
encaminhada à Mesa para exame e para adoção das providências
previstas no art. 79, Vil, "g", do Regimento Interno.

Fundamentação
A solicitação de licença para a interrupção do exercício de suas

funções, por prazo determinado, é faculdade constitucionalmente
atribuída ao Governador do Estado. A concessão da licença, por seu
turno, é uma atribuição privativa do Poder Legislativo, conforme
dispõe o art. 62, inciso XI, da Constituição Estadual.

Para que possa ser apreciada por esta Casa, a solicitação do
Governador em exercício deve ser convertida em uma proposição
formal, adequada ao processo legislativo, o que se faz por meio de
projeto de resolução de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia.
nos termos do art. 79, inciso VII, alínea "g", do Regimento Interno.
Trata-se, portanto, de etapa preliminar, que precede ao exame do
mérito da solicitação, o qual deverá ser, posteriormente, objeto de
estudo, debates e deliberação em Plenário.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pelo recebimento da Mensagem n°

270/2004 e pela apresentação do seguinte projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2004

Concede licença ao Governador do Estado em exercício, Sr. Clésio
Soares de Andrade, para interromper o exercício de suas funções.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado em exercício, Sr.

Clésio Soares de Andrade, licença, sem remuneração, para
interromper o exercício de suas funções no período de 8 de setembro
de 2004 a 14 de setembro de 2004.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 31 de agosto de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.853/2004
Concede licença ao Governador do Estado em exercício, Sr. Clésio

Soares de Andrade, para interromper o exercício de suas funções.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1' - Fica concedida ao Governador do Estado em exercício, Sr.

Clésio Soares de Andrade, licença, sem remuneração. para
interromper o exercício de suas funções no período de 8 de setembro
de 2004 a 14 de setembro de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 2004.
Mesa da Assembléia
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 81/2004
Altera o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O inciso II do art. 53 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 53- .....................................................
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição
subseqüente. seja na mesma legislatura ou em legislaturas distintas.".

Sala das Reuniões. 31 de agosto de 2004.
Leonardo Moreira - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -

Chico Rafael - Ivair Nogueira - Dinis Pinheiro - Márcio Kangussu -
Sidinho do Ferrotaco - Célio Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - José Milton - Djalma Diniz - Roberto Ramos - Antônio
Júlio - Adelmo Carneiro Leão - João Bittar - Biel Rocha - Fábio Avelar
- Wanderley Ávila - Gilberto Abramo - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Leonídio Bouças - Dalmo Ribeiro Silva - Bonifácio Mourão -
Olinto Godinho - Vanessa Lucas - Ana Maria Resende - Arlen
Santiago - Marcelo Gonçalves - Rogério Correia - Maria Tereza Lara -
Fahim Sawan - Marília Campos - Ricardo Duarte - Chico Simões - Jô
Moraes - Miguel Martini - Zé Maia - Irani Barbosa - André Quintão -
Padre João - Durval Angelo - Dimas Fabiano - Carlos Pimenta -
Doutor Ronaldo - Roberto Carvalho - Pinduca Ferreira - Gil Pereira -
Sebastião Helvécio - Gustavo Valadares - Paulo Cesar - Cecilia
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Ferramenta - Doutor Viana - Lúcia Pacífico.
Justificação: A medida proposta visa suprimir a vedação constante

do texto constitucional original, que impede a recondução dos
membros da Mesa da Assembléia para o mesmo cargo, na mesma
legislatura. No mérito, a proposta justifica-se pela possibilidade da
obtenção de maior estabilidade e, conseqüentemente, maior eficácia
nas políticas administrativas no interior do Poder. Essa mesma
fundamentação possibilitou, por exemplo, que fosse aceita a hipótese
da reeleição do Chefe do Poder Executivo.

Ao lado da medida que se pretende introduzir, ao se limitar a
recondução a um único momento, seja na mesma legislatura ou em
legislaturas distintas, procura-se resguardar, no processo, a
alternância democrática entre os membros do colegiado diretor da
Assembléia.

Examinando-se a questão sob o aspecto da sua constitucional idade,
podemos afirmar com segurança que, no entendimento consolidado
do STF, nada obsta a que seja permitida, no âmbito do Estado
membro, a reeleição dos componentes da Mesa da Assembléia, ainda
que tal norma não esteja presente na Constituição Federal, no que se
refere aos membros das Mesas das Casas do Congresso Nacional. E
o que se afirma no acórdão exarado pelo STF na ADIN n° 793,
relatada pelo Ministro Carlos Velioso e julgada em 3/3/9, o qual
transcrevemos:

"A norma do § 40 do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das
Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, não é de
reprodução obrigatória nas Constituições do Estados membros,
porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido".

Confirmando esse entendimento, temos também a decisão do STF
na ADIN N° 792, relatada pelo Ministro Moreira Alves e julgada em
26/5/97:

"Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à expressão 'permitida
a reeleição', contida no inciso II do artigo 99 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos membros da Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa. A questão constitucional que se coloca na
presente ação direta foi reexaminada recentemente, em face da atual



Constituição, pelo Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 793, da qual
foi relator o Sr. Ministro Carlos Velloso. Nesse julgamento, decidiu-se.
unanimente, citando-se como precedente a Representação n° 1.245,
que 'a norma do § 40 do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das
Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, não é de
reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados membros,
porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido'.
Ação direta de inconstitucional idade julgada improcedente".

No exame dos pedidos de medida liminar nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade n os 1.528 - relatada pela Ministra Ellen Gracie e
julgada em 27/11/96 - e 2.371 - relatada pelo Ministro Moreira Alves e
julgada em 713/2001 -, as solicitações de suspensão antecipada da
eficácia das normas questionadas foram indeferidas, reportando-se o
Tribunal, em ambos os casos, ao entendimento consolidado em que
se confirma a possibilidade de que o tema seja tratado de forma
independente pelo Estado membro.

Assim sendo, a questão que se discute diz respeito apenas ao
mérito da proposição, que deve ser decidido democraticamente pelo
conjunto dos parlamentares da Casa. Reafirmando a eficácia
administrativa da medida, contamos. portanto, com o apoio dos
nossos ilustres colegas para a sua aprovação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.	 -

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
16.194

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90. inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs
veto parcial à proposição em tela, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 2005.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
265/2004. publicada em 12/8/2004.

Constituída esta Comissão. nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
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inciso 1, "b". do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e
sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 16.194 estabelece as diretrizes para os

Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado para o exercício de 2005. compreendendo as diretrizes gerais
da administração pública, as diretrizes gerais para o orçamento, as
disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-
administrativa, a política de aplicação da agência financeira oficial e a
administração da dívida e das operações de crédito.

Na exposição de motivos, o Governador alega razões de ordem
operacional para a oposição do veto parcial à referida proposição,
incidente sobre a alínea "c" do inciso XII do art. 80 .

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

Inicialmente, cabe informar que o art. 80 contém 16 incisos
estabelecendo, cada um, a obrigatoriedade de demonstrativos
específicos que deverão acompanhar a proposta orçamentária, além
dos quadros exigidos pela legislação em vigor, o que, a nosso ver, nos
parece tarefa de alta complexidade, que demanda, além de tempo,
recursos materiais e humanos e implica elevado custo.

O inciso XII do art. 8°, por sua vez, desdobra-se em quatro alíneas,
as quais estabelecem que a proposta orçamentária será
acompanhada por demonstrativo regionalizado do efeito sobre a
receita e a despesa decorrente de isenção, anistia, transação,
remissão, subsídio, crédito presumido e benefício de natureza
financeira, tributária, e creditícia, contendo:

a - o montante da renúncia por modalidade:
b - os setores da economia beneficiados;
c - o montante por função orçamentária;
d - o montante por tipo de receita.
Nota-se, portanto, que os demonstrativos do efeito da concessão de

incentivos ou benefícios fiscais relativos ao montante da renúncia de
receita por modalidade e por tipo de receita, bem como os setores da
economia beneficiados foram mantidos, sendo que somente o
montante da renúncia por função orçamentária foi objeto de veto.



A esse respeito, cabe destacar que o principal tributo que compõe a
arrecadação estadual, o ICMS, é plurifásico e apurado sob a
sistemática de débito e crédito. Dessa forma, um benefício concedido
em determinada fase da cadeia econômica pode resultar em sua
multiplicação ao longo do processo produtivo ou até mesmo ser
neutralizado no decorrer das etapas seguintes, o que, por si só, já
seria um fator complicador e complexo que tornaria a elaboração de
tais demonstrativos quase um exercício de futurologia. Além do mais,
as funções orçamentárias, 28 ao todo, não possuem limites claros e
definidos, OU seja, possuem interfaces e se permeiam, o que
dificultaria a elaboração do demonstrativo da renúncia por função.

Conclusão
Em face do exposto . opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 16.194. incidente sobre a alínea 'c do inciso XII
do art. 8°.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Márcio Kangussu. Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Olivia

- Célio Moreira.



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 67 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 31/8/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 12/2004, do
Governador do Estado - Ofício n° 20/2004, do Presidente do Tribunal
de Contas - Ofícios e cartão - 2' Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
81/2004 - Projetos de Lei n os 1.850 a 1.852/2004 - Projeto de
Resolução n° 1.853/2004 - Requerimentos n os 3.226 a 3.234/2004 -
Requerimentos da Comissão de Política Agropecuária e do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (2) - Comunicações: Comunicação da Comissão
de Participação Popular - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
André Quintão - 2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (2); deferimento - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mau ri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olivia - Marília
Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto



4

Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h13min, a lista

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

l à Parte
1" Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2 0-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Sebastião Helvécio, 1°-Secretário ",id hoc, lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Ofício n° 12/2004, do Governador do Estado, encaminhando

documento relativo à reivindicação do Sindicato e Organização das
Cooperativas de Minas Gerais e do Conselho Nacional do Café. (- A
CPI do Café.)

Ofício n° 20/2004. do Sr. Simão Pedro Toledo. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o Relatório de
Atividades relativo ao 2° trimestre de 2004, que retrata as ações
desenvolvidas por essa Corte. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.

Do Sr. José Carlos Carvalho. Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.304/2004, da Comissão de Meio Ambiente. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.304/2004.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópia dos convênios realizados por essa
Secretaria. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual. c/c o art. 100. inciso XVI. do



Regimento Interno.)
Do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do

Estado, encaminhando manifestação da Subsecretaria Estadual da
Receita Estadual da Secretaria de Fazenda. em resposta a pedido de
diligência do Deputado Chico Simões, relativo ao Projeto de Lei n°
1.62212004. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.622/2004.)

Do Cel. PM Helvécio Gomes, Subchefe do Estado-Maior da PMMG,
prestando informações relativas aos Requerimentos n os 2.712 a
2.725/2004, do Deputado Antônio Andrade, relativos à liberação de
viaturas para diversas localidades do Estado.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier (2), Superintendente do Escritório
de Negócios Gutierrez da Caixa Econômica Federal, notificando a
liberação de recursos financeiros para a EMATER-MG e para a
COPASA-MG, respectivamente. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.983/2003, da Comissão de Educação.

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia,
encaminhando conclusão do relatório de inquérito que apurou as
acusações que menciona. (- A Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Antônio Aurélio Santos, Promotor de Justiça, e outros,
solicitando cópia dos documentos que mencionam, com vistas ao
atendimento dos Requerimentos n os 3.116/2004, da Comissão de
Direitos Humanos, e 3.146/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Aprígio Silva de Oliveira, Diretor da DADS - Unaí,
encaminhando cópia do contrato de prestação de serviços celebrado
entre a Secretaria de Saúde e a APAE de Unai. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

CARTÃO
Do Padre Geraldo Magela Teixeira, Reitor do Centro Universitário

UNA, agradecendo voto de congratulações enviado pela Casa por sua
posse nesse cargo, formulado a partir do Requerimento n°
3.085/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.



2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO W81/2004
- A Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004 foi publicada na

edição anterior.
PROJETO DE LEI N° 1.850/2004

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo.
com sede no Município de Gouveia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

Vicente de Paulo. com sede no Município de Gouveia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 1 de julho de 2004.
Adaiclever Lopes
Justificação: O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, fundado em

13/4/97. no Município de Gouveia, tem como função primordial a
assistência social a pessoas idosas e necessitadas, por meio da
manutenção de abrigos, oferta de serviços médicos e dentários.
vestimentas e remédios. Norteada pela fé cristã, a entidade atende,
ainda, um grande número de famílias carentes.

Pela importância de suas atividades no desenvolvimento social e
humano da comunidade envolvida, o Lar dos Idosos é merecedor do
título declaratório proposto.

Em face do exposto, solicitamos o acolhimento desta proposição
pelos nobres colegas.

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

PROJETO DE LEI N°1.851/2004
Declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro, com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, 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, 26 de agosto de 2004.
Gil Pereira
Justificação: O Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, associação

sem fins lucrativos, de cunho educacional, social, beneficente e
promocional, tem por finalidade a assistência e proteção à infância e à
juventude desamparadas, mantendo e educando crianças órfãs do
sexo feminino, dando-lhes abrigo e toda assistência educacional,
religiosa, alimentar e médico-hospitalar, além de manter uma creche
para crianças de ambos os sexos.

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos em lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.85212004
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora

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

Nossa Senhora D'Abadia, com sede no Município de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2004.
Paulo Piau
Justificação: A Creche Comunitária Nossa Senhora D'Abadia,

situada no Município de Uberaba, é uma sociedade civil, de caráter
filantrópico e comunitário, fundada em 14/3/88, tendo como patrono o
Monsenhor João Maria de Assis Valim "in memoriam", idealizador e
construtor das obras que solidificaram a entidade.

A creche tem por finalidade prestar assitência material, moral e
espiritual às crianças nela matriculadas, sem distinção de cor,



nacionalidade, credo religioso ou facção político-partidária. Atende
hoje 94 crianças diariamente e sobrevive através da ajuda
comunitária. Tem por objetivo prestar amparo aos menores carentes
de ambos os sexos: assitir os menores de 0 a 7 anos incompletos e
que sejam filhos de moradores do Bairro de Nossa Senhora da Abadia
ou de sua vizinhança: proporcionar aos menores acolhidos em regime
de semi-internato assistência espiritual católica, moral, material,
educacional e psicológica: proporcionar, a critério da diretoria e do
conselho deliberativo, ensino pré-escolar às crianças menores de 7
anos e o ensino de 1° grau às crianças entre 7 e 11 anos e iniciá-las
em cursos profissionalizantes por meio de difusão dos conhecimento
básicos.

Fazendo jus ao trabalho social desenvolvido pela entidade o
Município de Uberaba concedeu o titulo de utilidade pública estadual à
Creche Comunitária Nossa Senhora DAbadia por intermédio da Lei
Municipal n° 7.230, de 21/10/99. A instituição está inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - de Uberaba sob o
número 70 e está em funcionamento de acordo com as normas
municipais.

Desde a sua fundação, a entidade vem contribuindo para o
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes menores de idade,
proporcionando-lhes, além do amparo material, espiritual e
educacional, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho
quando estiverem em condições para tanto.

Sendo uma entidade que vêm realizando um importante trabalho na
área social, educacional e cultural e por apresentar todos os requisitos
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, com a redação alterada
pela Lei n° 15.294, de 6/8/2004. esperamos o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.853/2004
- O Projeto de Resolução n° 1.853/2004 foi publicado na edição

anterior.
REQUERIMENTOS



IZ

N° 3.226/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Município
de Coromandel pela comemoração de seu aniversário de
emancipação.

N° 3.227/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Município
de João Pinheiro pela comemoração de seu aniversário de
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.228/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de aplauso ao Governador do Estado
e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pela inauguração da
Central de Atendimento ao Exportador Mineiro. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.229/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com os Conselhos Federal
e Regional de Educação Física pelo Dia do Profissional de Educaçao
Física. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n°
3.214/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.230/2004, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
encaminhada ao Conselho Federal da OAB manifestação de repúdio
pela decisão favorável à interrupção da gravidez de teto anencefálico.
(- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 3.231/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação
de verbas para reformas e melhorias na Escola Estadual Lauro
Epifânio. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.232/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitado ao Subsecretário de Administração Penitenciária
levantamento do número de funcionários administrativos lotados nas
penitenciárias do Estado.

N° 3.233/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitado ao Subsecretário de Administração Penitenciária que
informe em que data ocorrerá a transferência dos presos condenados
que se encontram no CERESP de Juiz de Fora para a Penitenciária
de Linhares. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
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N° 3.234/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado e ao
Corregedor-Geral de Justiça do Estado as notas taquigráficas da
reunião dessa Comissão em 18/8/2004, a fim de que tomem as
providências cabíveis com relação às denúncias contra a Juíza de
Direito Maria José Starling.

Da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja realizado
nesta Casa fórum técnico para discutir a utilização e o controle de
agrotóxicos no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (2).

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Participação Popular.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Deputados e Deputadas desta Assembléia, venho hoje tratar
de um assunto muito importante, que apresenta. por um lado, sinais
de esperança e, ao mesmo tempo. de outra maneira, traz-nos alguma
preocupação. Estou-me referindo aos moradores de rua e a essa
onda de assassinatos que vem ocorrendo no Estado de São Paulo,
mas que começa a dar sinais também em outras localidades.
Determinadas situações, já no início devem ser enfrentadas, de
pronto.

Não é possível que nós, seres humanos, independentemente de
sermos Deputados. Prefeitos ou Vereadores, todo ser humano deve-
se indignar e não aceitar com naturalidade fatos como esses que
começam a acontecer, de extermínio de moradores de rua, de
mendigos, de pessoas pobres. Além de estarem sujeitas a uma vida
dura, essas pessoas ainda têm de enfrentar a barbaridade de setores
que buscam extirpar. pela violência, o seu convívio no meio social. E
evidente que. em São Paulo. a polícia já está apurando o caso. Aliás,
a Polícia Federal está atenta. caso seja necessária a sua participação.
Queria aqui levantar com indignação essa questão. São inadmissíveis



esses extermínios.
Por outro lado, muitos fatos bons têm ocorrido. Queria fazer menção

à minha querida cidade de Belo Horizonte, que hoje tem aberto o 30

Festival Lixo e Cidadania, reunindo catadores de material reciclável de
todo o País. Nesta Capital, esse importante trabalho é conduzido pela
Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável - ASMARE - e conta com o apoio inestimável da
Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, que há muito
tempo vem organizando os catadores e o seu processo de trabalho e
ampliando os espaços de separação e de reciclagem. Chegaram a um
patamar de reconhecimento nacional e internacional, exportando hoje
essa experiência para outras cidades de Minas Gerais.

Ano passado esta Assembléia teve a honra de sediar uma audiência
pública para discutir a inserção dos catadores de material reciclável
nos processos de coleta de lixo nos vários municípios mineiros,
buscando principalmente a erradicação dos lixões, com a
incorporação dos parceiros da coleta seletiva em processos de
geração de renda.

Hoje o mesmo jornal que divulga a notícia de que em Cubatão, em
São Paulo, um mendigo, um morador de rua foi assassinado traz uma
matéria importante: "No Bairro Juliana, região Norte de Belo
Horizonte, foi lançada a pedra fundamental da primeira indústria de
reciclagem do mundo, dirigida pelas pessoas que tiram do lixo o seu
sustento". Olhem que bom contraponto! Em Belo Horizonte floresce a
vida a partir da organização dos catadores de papel, do apoio da
arquidiocese e da parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Fico
feliz porque no Governo Patrus tive a honra de ser Secretário de
Assistência Social e de ter dado minha modesta contribuição a esse
trabalho conjunto, realizado com a ASMARE. Como disse, hoje esse
trabalho é exportado para vários municípios mineiros e brasileiros.

O fenômeno da população de rua é mundial, agravado no Brasil pela
desigualdade social histórica, acumulada ao longo dos anos. Portanto,
a questão da população de rua envolve também aspectos subjetivos
de história de vida, do próprio convívio em comunidades e merece de
todos nós uma atenção particular, humana, no campo da política
pública, buscando compatibilizar ações de moradia - há várias, em



Belo Horizonte - com ações de geração de trabalho e renda para
aqueles que vivem da coleta de material reciclável.

Para os que vivem da coleta de material reciclável, temos, em Belo
Horizonte, o exemplo da ASMARE, pleno de êxito na organização, no
cooperativismo, na parceria da coleta seletiva de lixo e,
principalmente, no resgate da auto-estima da população de rua -
evidentemente, nem toda ela catadora de material reciclável -, pois
boa parte de suas residências e moradias está estruturada nessa
brilhante parceria entre ASMARE. a Pastoral de Rua, a Prefeitura e
outras entidades.

Agradeço e parabenizo todos os integrantes do Fórum Nacional Lixo
e Cidadania. E com muito orgulho que Belo Horizonte sedia esse
terceiro encontro, num momento em que levantamos a nossa voz,
tamanha a indignação com os assassinatos que estão vitimando
nossos irmãos em algumas cidades deste País.

Sr. Presidente, dirijo-me, especialmente. aos Deputados da base do
Governo do Estado. Causou-me surpresa, espanto, uma atitude
contra uma assessora deste Deputado por parte de alguns integrantes
da Secretaria Executiva do Conselho Estadual da Criança e do
Adolescente, do qual sou membro, como suplente, representando esta
Assembléia. Minha assessora, Gláucia Barros, militante há décadas
na área, é colaboradora da Comissão de Políticas Públicas do
Conselho Estadual do Adolescente. Qual não foi sua surpresa, na
semana passada, quando foi convidada a se retirar da reunião da
Comissão, com parecer jurídico feito pelos órgãos estaduais que
impedia sua presença!

Solicitei formalmente o parecer jurídico. Conheço, respeito e dou
testemunho da militância do Presidente, o ex-Deputado João Baptista.
na área de direitos humanos. Tenho quase certeza de que ele
desconhece essa atitude, pois se trata de um desrespeito com a
Assembléia Legislativa. As reuniões ocorrem na mesma data e horário
da Comissão de Participação Popular. Este Deputado não tem o dom
de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Na quinta-feira, é
Presidente das reuniões da Comissão de Participação Popular e, no
mesmo horário, tem uma assessora representando-o nas plenárias do
Conselho Estadual. Os Deputados que conhecem a rotina da
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Assembléia sabem que funciona dessa forma.
Agora, um parecer jurídico para impedir a representante de um

Deputado que integra a Frente Parlamentar da Criança como
colaboradora num Conselho de direitos? As demandas da área são
tão grandes que as pessoas não deviam perder tempo fazendo
parecer jurídico para excluir assessora de Deputado do Conselho.
Deviam trabalhar mais em favor da criança e do adolescente no
Estado de Minas. Não farei nenhum prejulgamento.

Fiz uma solicitação oficial ao Presidente, meu amigo, Deputado João
Batista de Oliveira, para tentar explicar o inexplicável. Não acredito
que os representantes do Governo Estadual tenham conhecimento
dessa atitude, que vai contra o relacionamento desta Casa com o
Governo Estadual. Participamos de várias iniciativas conjuntas. Hoje,
estamos com o Deputado Domingos Sávio coordenando o fórum
técnico de cultura, uma iniciativa conjunta da Assembléia e do
Governo. Juntamente com o Governo Estadual, estamos participando
da elaboração e da revisão do PPAG. Espero que o cerceamento da
participação da nossa assessora no Conselho da Criança não seja
contaminação eleitoral, pois isso não pode prejudicar os trabalhos da
Assembléia, do Governo Estadual e dos conselhos.

O incoerente depoimento do Governador diz que é preciso um
Prefeito independente, uma vez que Belo Horizonte não tem recebido
verbas nos últimos anos. Com exceção do último ano e meio, o Brasil
foi governado durante oito anos por um Presidente do partido do atual
Governador. Não seria um fato como esse que nos demoveria de
realizar com o Deputado Domingos Sávio o seminário estadual, o
fórum técnico de cultura; de realizar a revisão participativa, na
Comissão de Participação Popular: de termos obtido no ano passado
R$1.000.000,00 a mais para a área da assistência social e de termos
incluído, por meio da Comissão, o 31 0 Projeto Estruturador de
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Tudo isso com a
responsabilidade institucional de ser Deputado da Assembléia e do
povo mineiro e de não misturar as coisas.

Fiz, oficialmente, a solicitação ao Presidente do Conselho Estadual.
Acredito que não partiu dele essa orientação, uma vez que somos
parceiros em várias iniciativas. Recentemente tivemos a campanha de
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enfrentamento à violência e exploração sexual. Estivemos no Palácio
com o Governador para receber uma caravana contra o trabalho
infantil em Minas Gerais. Apresentamos recursos à emenda
parlamentar desse Deputado, que foi para o Fundo Estadual da
Criança e do Adolescente.

Acredito que essa ingratidão diz respeito à falta de serviço dos
assessores que prepararam o parecer jurídico para cercear a
participação de um Deputado, por meio de sua assessoria no
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não
deve haver retaguarda nas pessoas, que são muitas, que têm
responsabilidade no Governo Estadual. Independente de qualquer
questão eleitoral, o relacionamento com o candidato a Prefeito de Belo
Horizonte e ex-Secretário João Leite sempre foi dos melhores.

Espero que a mudança de rumos seja feita na Secretaria por alguém
que não tenha relação de convívio e de respeito ao Poder Legislativo.
Independentemente de ser Deputado de Governo ou de oposição,
quando um Deputado representa a Assembléia num conselho,
representa toda uma instituição, e não simplesmente a sua posição
política.

Aguardo o parecer jurídico para ver qual é a fundamentação para
uma pessoa da área. que representa esse Deputado no Conselho,
não participar como colaboradora numa comissão. Não estou falando
para ir em reunião votar, pois quem vota é o titular. Após a saída do
Deputado Mauro Lobo, a titular é a Deputada Ana Maria Resende.

Talvez, por estarmos em uma semana de acirramento das disputas
eleitorais. tenha vindo um parecer dessa natureza, inadmissível. Foi
uma falta de respeito para com esta Assembléia.

Como Deputado, quero ouvir as explicações das autoridades
estaduais que hoje estão no comando do Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente não possuem
bandeira partidária. Estão acima de partido, de Prefeito, de Presidente
e de disputa eleitoral.

Este Deputado, na condição de Presidente de comissão e de
integrante da Frente Parlamentar, até hoje vem colaborando. Se
quiserem que essa participação seja mais na área das denúncias e
das omissões, assim o será, pois, infelizmente, nesse campo. muitas
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são as omissões em Minas Gerais.
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Com relação ao assunto

que o Deputado traz, primeiramente quero dizer que estou muito à
vontade para usar a palavra, pois o ex-Deputado João Batista é do
PDT e está compondo outra chapa, que não tem nada a ver com a
nossa, do ex-Secretário João Leite, que será vitoriosa em Belo
Horizonte.

Entretanto, não poderia deixar de trazer aqui uma reflexão. Como
Deputados, podemo-nos fazer representar em atividades sociais. Se
formos convidados para um jantar e não pudermos comparecer por
causa de nossa agenda, podemos fazer-nos representar por um de
nossos assessores. Porém, quando existe um organismo formal,
composto de determinadas pessoas com determinados cargos, é claro
que isso não é possível. Imaginem se eu fizesse parte da Comissão
de Fiscalização Financeira e, não podendo ir, pedisse para minha
assessora legislativa representar-me.

Além disso, alguém pode ser colaborador, desde que quem está
recebendo a colaboração queira recebê-la. Se não quiser, não será
mais colaborador.

Portanto, é preciso deixar tudo muito claro. Não sei o que
aconteceu. Faço apenas a análise de uma notícia que foi dada.
Conheço o ex-Deputado João Batista, que é sério, sensível e possui
visão de esquerda. Se isso aconteceu, como foi dito aqui, deve ser
sido por uma determinação legal.

Em relação à fala do Governador, ele está certo. Precisamos de
administradores independentes, livres, para defender os legítimos
interesses do município e do Estado, e não de alguém que esteja
atrelado a determinadas responsabilidades partidárias que o impeçam
até de reivindicar, razão pela qual nosso município tem sofrido e
enfrentado tantas dificuldades. Essa situação se deve às promessas
para seduzir os eleitores, as quais, na verdade, não são cumpridas,
não são confirmadas na prática. Ficamos com as promessas da
duplicação da Antônio Carlos, da reformulação do aeroporto da
Pampulha e da realização das obras do metrô, mas nada aconteceu.
Precisamos alertar a sociedade belo-horizontina, assim como a de
todos os municípios. Muito obrigado.



O Deputado André Quintão - Esclareço ao Deputado que me
antecedeu que o aparte foi solicitado no minuto final da nossa
intervenção. Pela dinâmica de hoje. com certeza, o Deputado teria,
como teve, a livre manifestação garantida pela Mesa. E tradição e
comportamento deste parlamentar sempre conceder e contar com
apartes concedidos.

Registrarei duas questões graves levantadas pelo Deputado. Não
entrarei em questão eleitoral, porque este espaço não é um programa
eleitoral gratuito. Falarei sobre nossa atuação legislativa.

Várias reuniões, como a da organização do fórum técnico de cultura,
belíssima iniciativa da Secretaria de Cultura e do Deputado Domingos
Sávio, do PSDB, a qual tenho a honra de integrar, são realizadas por
assessores, mas, na hora da votação. evidentemente, quem vota é o
Deputado. Então. isso não é desculpa. Todos os Deputados mandam
representantes. Quando chega um Prefeito ou um apoiador para
despachar com um Secretário ou com uma autoridade, muitas vezes
manda-se um assessor como representante, caso a autoridade não
possa comparecer.

O Deputado que me antecedeu disse que colaborador é convidado.
Se quem convida não quer mais convidar, não se trata, nesse caso,
de questão de parecer jurídico. mas político. Talvez não queiram a
colaboração da Assembléia ou de alguns Deputados, talvez os da
Oposição. Talvez não queiram essa colaboração neste período
eleitoral. Isso também pode acontecer.

Ouvi o seguinte do Governador Aécio Neves, no dia da recepção da
caravana de combate ao trabalho infantil: "Que bom que a questão da
criança e do adolescente está sendo tratada, em Minas Gerais, acima
de quaisquer divergências partidárias. Estão presentes Deputados da
Oposição, inclusive em maior número, com este Governador, para
defender uma causa de todos nós: o combate ao trabalho infantil.'
Essas são palavras do Governador Aécio Neves, que demonstram,
até, o seu espírito público ao tratar a questão da criança e do
adolescente.

Se há alguma orientação juridico-política, com tantas questões a
serem enfrentadas em Minas, incumbir a assessoria jurídica e
encomendar parecer para excluir assessor da Assembléia como



colaborador de Conselho de Direitos é inadmissível.
Reitero que tenho certeza quase absoluta de que não partiu

nenhuma orientação do ex-Deputado João Batista, até porque ele foi
Deputado e respeita este Poder Legislativo. Então, tomei as
providências cabíveis. Enviei um ofício ao Presidente do Conselho
Estadual da Criança e do Adolescente. Independentemente de
desejarmos ou não, seremos colaboradores, participando ou não de
reunião. Acima de parecer jurídico, há uma trajetória de vida, um
acúmulo profissional e um Deputado que não abre mão das suas
prerrogativas, inclusive a de fiscalização dos atos do Poder Executivo.
Caso uma linha de colaboração desagrade, talvez uma outra alerte e
sensibilize mais os representantes do Poder Executivo.

Continuo concordando com o Governador. A questão da criança e
do adolescente está acima das divergências partidárias. Se lá há
alguém que não esteja afinado com o Governador, haverá
conseqüências no exercício das nossas legítimas atividades
parlamentares.

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

10 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
3.234/2004, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Participação Popular -
aprovação, na 14 a Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa



Ordinária da 15 Legislatura, das Propostas de Ação Legislativa n°s
216 e 228/2004, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 117/2003.
A Presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que o
Projeto de Lei n° 129/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Meio Ambiente
perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento em conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c O art.
140. do Regimento Interno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1" de
setembro, às 20 horas, e para a reunião especial também de amanhã,
às 8h30min. nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária na mesma data. às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 48a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2A SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 31/8/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2' Parte

(Ordem do Dia): ia Fase: Questões de ordem - Eleição para o Cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
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Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h13min. a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1' Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos e a eleição para o cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas, a que se refere o art. 78, inciso
II, da Constituição do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como Líder da

Bancada do PT, esclareço que. mais uma vez, a nossa posição é
contrária ao processo de escolha dos Conselheiros do Tribunal de
Contas. Reiteramos as críticas feitas não apenas ao Tribunal de
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Contas de Minas Gerais, mas também ao Tribunal de Contas da
União, por diversos aspectos, e aos Tribunais de Contas dos demais
Estados de maneira geral.

Desde que o PT se faz representar nesta Casa, seus Deputados têm
sugerido alterações no funcionamento do Tribunal de Contas. Foram
muitas as iniciativas em legislaturas anteriores. A Emenda n° 48. do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, ao Projeto de Resolução n° 1.077,
propunha processo seletivo dos Conselheiros que seriam indicados
pela Assembléia Legislativa. Isso ocorreu em 1996. Em 2002, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão propôs que, dos sete Conselheiros,
três deveriam integrar o Tribunal por concurso público. Essa iniciativa
tinha o objetivo de modificar a estrutura desse órgão. Em 2004, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. estudioso das questões relativas ao
Tribunal de Contas, propôs previsão de escolha de Conselheiros entre
Técnicos de Controle Externo e Inspetores.

Participei da Comissão Especial do Tribunal de Contas, que foi por
mim sugerida. Várias propostas do relator, Deputado Antônio Carlos
Andrada, foram aprovadas por unanimidade. Foram muitas sugestões
de mudança. como a previsão de alteração da legislação federal. O
Tribunal de Contas não funciona bem. Muitas vezes o critério político
prevalece sobre o critério técnico. Não estou dizendo que o critério
politico não deva existir. Enfim, o funcionamento do Tribunal é
precário. Muitos parlamentares fizeram referências a uma certa caixa-
preta, que não deixa transparecer as ações realizadas pelo Tribunal
de Contas. Como não consegue cumprir seu papel, na mesa do Dr.
Gilvan estão acumulados processos da Promotoria de Crimes de
Prefeitos.

Mantemos nossas críticas ao seu funcionamento, que deve ser
modificado. No entanto, resolvemos participar mais uma vez desse
processo. A Bancada do PT apóia um dos candidatos. Como a
votação é secreta, não farei o anúncio agora. Não se trata de defesa,
mas de posicionamento crítico. Votaremos na esperança de que o
Conselheiro eleito possa, mesmo participando das atividades do
Tribunal de Contas, criticar seu funcionamento. Quem sabe poderá
ajudar-nos a fazer as modificações necessárias.

Portanto, antes do início do processo de votação, não poderia deixar
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de fazer essa análise crítica do funcionamento do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais e dos Tribunais de Contas de maneira
geral. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, neste momento em
que vamos proceder à eleição para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, quero deixar
registrada a grande contribuição que essa Corte tem dado à
democracia e, particularmente, a Minas Gerais. Entendo que os
Conselheiros que estão lá hoje, assim como o corpo técnico do órgão,
têm dado grande contribuição, quer seja na fiscalização das contas
municipais, quer seja como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa,
na informação de inúmeras questões que temos formulado.

Tenho absoluta convicção de que o Conselheiro-Presidente Simão
Pedro Toledo tem feito um trabalho de modernização nessa Corte,
que tem sido respeitada não só no Brasil, mas também
internacionalmente. Como Deputado Estadual, registro o meu orgulho
e a minha alegria de ter no Estado de Minas Gerais um Tribunal de
Contas que honra as mais altas tradições do nosso povo. Obrigado.
Eleição para o Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos
termos do inciso II do art. 235 do Regimento Interno, foram
apresentadas duas candidaturas, a do Sr. Alexandre Bossi Queiroz,
por meio do Requerimento n° 3.207/2004, do , Deputado Adelmo
Carneiro Leão, e a do Deputado Wanderley Ávila, por meio do
Requerimento n° 3.210/2004. A Presidência convida o Sr. Alexandre
Bossi Queiroz a permanecer no Plenário e acompanhar o processo de
votação.

Após a argüição pública, a Comissão Especial designada para emitir
parecer sobre as candidaturas concluiu estarem os dois candidatos
aptos para o exercício do cargo. A Presidência vai dar início à eleição
do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado com votação pelo
processo secreto, nos termos do inciso 1 do art. 261 do Regimento
Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos
votos.

A Presidência convida a Deputada Maria Olívia e o Deputado Biel
Rocha para atuarem como escrutinadores. A Presidência solicita aos
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escrutinadores que comecem a rubricar os respectivos envelopes. A
Presidência solicita a atenção do Plenário para os seguintes
procedimentos: as Deputadas e os Deputados, cada um por sua vez e
somente quando chamados, deverão comparecer à mesa e receber
dos escrutinadores a sobrecarta devidamente rubricada. Em seguida,
deverão dirigir-se à cabine, escolher a cédula com o nome do
candidato que desejarem eleger, colocá-la na sobrecarta e,
posteriormente, na urna. Somente poderá ser colocada dentro da
sobrecarta a cédula de votação. Não será aceito nenhum sinal,
procedimento ou material que identifique o voto. Se os escrutinadores
entenderem que há anomalia no voto, a Presidência determinará a
sua anulação. A Presidência esclarece ao 1 0-Secretário que deverá
aguardar que cada parlamentar conclua a votação para chamar o
seguinte. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Com a palavra. o 1°-Secretário, para proceder à
chamada para a votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonidio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos
- Miguei Martini - Ohinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wandenley Ávila - Zé Maia.



O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência informa
ao Plenário que o candidato Alexandre Bossi Queiroz indica o
Deputado Laudelino Augusto para representá-lo, e o Deputado
Wanderley Ávila indica o Deputado Márcio Kangussu para representá-
lo.

Daremos início ao processo de apuração dos votos, com a presença
dos candidatos ou de seus representantes. A Presidência recomenda
aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação
da coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votaram 66 Deputados;

foram encontradas na urna 66 sobrecartas. Os números conferem. A
Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos, sendo que um escrutinador procederá à leitura dos votos, um a
um, e o outro procederá à anotação dos votos, também um a um.

- Procede-se à apuração dos votos.
A Sra. Escrutinadora (Deputada Maria Olivia) - Considerando que

foram encontradas duas cédulas em um mesmo envelope e que elas
estavam grudadas e eram para o Deputado Wanderley Ávila,
consideramos o voto válido.

O Sr. Presidente - Votaram a favor do Deputado Wanderley Ávila 65
Deputados e a favor do Sr. Alexandre Bossi 1 Deputado, perfazendo o
total de 66 Deputados votantes. Está, portanto, eleito para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas o Deputado Wanderley Ávila. A
Mesa da Assembléia para os fins do art. 240 do Regimento Interno.
Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia lO de setembro, às 8h30min, e para a reunião
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 14' REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § l o DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 1°/7/2004
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, António Carlos Andrada, Doutor Viana e Leonardo
Moreira (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa. por indicação da
Liderança do PL). membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, e Domingos Sávio, membro da Comissão dos Membros
das Comissões Permanentes - § 10 do art. 204 do Regimento Interno.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Viana. dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação em turno único do
Projeto de Lei n° 1.709/2004 (relator: Deputado Ermano Batista).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha - Célio

Moreira.
ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15E LEGISLATURA, EM

10/8/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Dimas Fabiano (substituindo este ao Deputado Gil
Pereira, por indicação da Liderança do Bloco BPSP) e Padre João
(substituindo este ao Deputado Laudelino Augusto, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PC do B). membros da supracitada Comissão.



Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a se discutirem e votarem proposições da comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fernando
Cordeiro Mota, Diretor-Geral do DNIT da Bahia: Walter de Lima
Sailes. da Rodoviagem Venda de Passagens Ltda. de Ipatinga: e
Sebastião de Abreu Ferreira, Coordenador Substituto da 6 a UNIT do
DNIT, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 23 e 30/7/2004 e
5/8/2004, respectivamente. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Laudelino
Augusto e Padre João, em que solicitam a realização de reunião para
obter esclarecimentos acerca de denúncias de monopólio logístico da
Companhia Vale do Rio Doce sobre as ferrovias que cortam o Estado,
em prejuízo das pequenas e médias mineradoras; e Adalciever Lopes,
em que solicita à Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT -,
cópia dos contratos de concessão dos serviços de transporte
ferroviário em trechos com jurisdição no Estado desde o ano de 1995.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olivia - Biel Rocha.

ATA DA 6 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15a LEGISLATURA, EM 24/8/2004
Às 10 horas, comparece no Centro de Convenções do CEFET-Rio

Pomba o Deputado Laudelino Augusto, membro da supracitada
Comissão. O Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é por ele subscrita. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, em audiência pública, propostas,
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alternativas e políticas para o desenvolvimento e expansão da
fruticultura na região da Zona da Mata no Centro de Convenções do
CEFET-Rio Pomba. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema objeto desta
audiência pública. Registra-se a presença dos Srs. Giovani Messias
Soares Baia, Prefeito Municipal de Rio Pomba: José Vanderlei
Médice, Presidente do Centro Regional de Fruticultura da Zona da
Mata: Flávio Alencar DAraújo Couto. da Universidade Federal de
Viçosa: Marcos Paschoalin. Diretor Regional do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Rio Pomba - CEFET-Rio Pomba: Delfim
Mendes da Rocha. Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de
Ponte Nova: Carlos Alberto Condé. representante do Sr. Sérgio
Mesquita. Diretor da GOODY Ind. de Alimentos: Francisco Rocha:
Luiz Fernando Ribeiro, Prefeito Municipal de Dona Eusébia: Marco
Antônio Pereira Lopes, Delegado Regional em Juiz de Fora e
representante do Diretor-Geral do IMA: Paulo Roberto Carvalho,
representante do Diretor-Geral da EMATER; e Carlos Alberto Lopes,
Prefeito de Piau, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Ana Maria Resende - Wanderley

Avila - Maria Olivia.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2.1 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 24/8/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Manha Campos e os Deputados André Quintão e Elmiro Nascimento,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Chico Simões. Havendo número regimental, a Presidente.
Deputada Manha Campos. declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado André Quintao. dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais foram designados os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 1.733/2004, em l o turno (Deputado Elmiro Nascimento) e
1.776/2004, em turno único (Deputada Manha Campos). Passa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.188/2003, na forma do vencido no l' turno (relator: Deputado Elmiro
Nascimento); e pela aprovação da Emenda n° 7 e pela rejeição da
Emenda n° 6, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n°
657/2003, no 1° turno (relatora: Deputada Marília Campos). Passa-se

3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em
que pleiteia seja solicitada ao Secretário de Defesa Social a
implantação de um programa integrado de funcionamento ininterrupto
para o atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua autoria
de ato inf racional, no Município de Ipatinga; e Laudelino Augusto, em
que solicita seja realizada audiência pública para debater, com
representantes da população de Cambuí, na região Sul de Minas
Gerais, a iminente transferência da empresa ArvinMeritor, sediada
nesse município, para o Município de Limeira, no Estado de São
Paulo. Foram aprovados requerimentos solicitando que sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n

o
s 1.701, 1.705,

1.372, 1.418, 1.545, 1.636, 1.696 e 1.704/2004. A seguir, a
Presidência submete a discussão e a votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.048, 1.102 e 1.183/2003; e

1.421, 1.433, 1.578, 1.580, 1.581 a 1.584, 1.591, 1.594, 1.600, 1.601,
1.603, 1.606, 1.618, 1.634 e 1.681/2004. que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento - André Quintão -

Marcelo Gonçalves.
ATA DA 16 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo Quintão, Márcio Passos e
Laudelino Augusto. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.650/2004
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1, que apresenta (relator: Deputado Leonardo
Quintão). Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar
em que solicita realizar-se reunião para se debaterem, em audiência
pública, as questões atinentes ao anteprojeto de lei federal que
estabelece diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico

e a política nacional de saneamento ambiental, submetido a consulta
pública pelo Ministério das Cidades; e Laudelino Augusto solicitando
realizar-se reunião, com convidados, para se debaterem os termos do
relatório final do Procedimento Administrativo n° 17/2003, do Ministério
Público Estadual, referente ao Programa Minas Ambiente" -
Subprograma Laticínios. E aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.586/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Biel Rocha - Fábio Avelar - Leonardo

Quintão.
ATA DA i 0 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 16.192. EM 25/8/2004
Às 114h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente " ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a
reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da 1a
Reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente e se designar o
relator. A seguir. determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Doutor Viana para
atuar como escrutinador. Feita a votação e procedendo-se à
contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas
três cédulas de votação, sendo que os Deputados Dalmo Ribeiro Silva
e Doutor Viana obtiveram três votos cada um, para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" faz a
proclamação do resultado e declara empossado como Vice-Presidente
o Deputado Doutor Viana, a quem transfere a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Doutor Viana declara empossado como
Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e lhe devolve a direção
dos trabalhos. O Presidente agradece a escolha de seu nome e
designa o Deputado Luiz Humberto Carneiro para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Biel Rocha - Doutor Viana - Luiz

Humberto Carneiro.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.537/2004

Dê-se ao parágrafo único do art. l°a seguinte redação:
'Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se

exclusivamente à implantação de empreendimentos habitacionais,
sendo que, no mínimo, 10% (dez por cento) desses empreendimentos
será reservado para os seguintes servidores estaduais da área de
segurança pública:

- policial militar:
II - policial civil:
III - bombeiro militar:
IV - Agente de Segurança Penitenciário.".
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda visa garantir que os servidores da área de

segurança pública sejam minimamente beneficiados com os
programas habitacionais que o Governo Estadual vem promovendo.
Trata-se de segmento que se encontra submetido a vários riscos no
exercício de suas funções, e muitos agentes da segurança pública
estadual ainda moram em aglomerados e favelas. Com  isso, cria-se
grande tensão, pois eles têm de transitar em locais perigosos para
chegar a suas casas.

Por essas razões, é que peço aos nobres pares que aprovem esta
emenda.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
16.192

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida
no art. 90. inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado,
opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei n°
6.763. de 26/12/75: a Lei n° 13.470. de 17/1/2000, e a Lei Delegada n°
60. de 29/1/2003, e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
253/2004, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2004.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
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inciso 1, "b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e
sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
Os dispositivos vetados - § 10 do art. 20 e parágrafo único do art. 7 0 -

resultaram de substitutivo apresentado por esta Casa, em 2 0 turno, ao
projeto de lei original, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.

O "caput" do art. 20 autoriza o Poder Executivo a considerar como
efetivamente exportados 70% das operações de remessa de café cru,
em grão, com o fim específico de exportação, efetuadas antes de
25/5/2000.

O § 1° do art. 2 0 , objeto do veto do Governador do Estado,
reconhece a não-incidência do ICMS sobre a parcela dos 30°
restantes, desconstituindo o crédito tributário correspondente, desde
que o contribuinte atenda aos requisitos previstos nos incisos 1 a III do
referido parágrafo.

A razão apresentada pelo Governador do Estado para vetar o
dispositivo em questão é o receio de que haja um entendimento
equivocado por parte do contribuinte mineiro em relação à parcela das
operações realizadas sobre as quais se exigiria o cumprimento do
disposto nos incisos do § 1°, para efeito de extinção do crédito
tributário. Segundo o Chefe do Poder Executivo, da forma como foi
aprovada a redação do dispositivo, poderia haver o entendimento de
que bastaria ao contribuinte comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos nos incisos do § 1° do art. 2° em relação a 30% do total das
operações realizadas para que todo o crédito tributário fosse extinto,
uma vez que a extinção do crédito relativo a 70°/o das operações
realizadas já está garantida pelo disposto no "caput" do referido artigo.

No entendimento desta Comissão, são procedentes as razões
apresentadas pelo Governador do Estado para vetar o dispositivo. Se
a previsão da Fazenda Estadual, que consta da mensagem enviada
pelo Governador a esta Casa, é de que 70% das operações com café,
em geral, representam, de fato, exportações realizadas e 30% das
operações com o fim específico de exportação são feitas no mercado
interno, há que garantir a comprovação do cumprimento dos requisitos
previstos nos incisos do § 1° relativamente ao total das operações
realizadas, e não, apenas a 30% delas, sob pena de se cometer o
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equívoco de permitir a extinção do crédito tributário sobre as
operações com café realizadas no mercado interno.

O "caput" do art. 7° autoriza o Poder Executivo a adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga
tributária por meio de Regime Especial de Tributação de caráter
individual, quando outra unidade da Federação conceder benefício
fiscal que causar prejuízo à competitividade de empresas mineiras, e
prevê sua ratificação pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O parágrafo único do art. 7 0 , vetado pelo Governador, por sua vez,
dispõe que o Regime Especial de Tributação a que se refere o "caput"
do artigo perderá a vigência se a Assembléia Legislativa não se
manifestar sobre a medida no prazo de 90 dias, ficando vedada a sua
renovação no mesmo exercício.

A justificação do Governador para vetar o dispositivo é de que este
'fragiliza. sobremaneira, a excepcional faculdade assegurada ao
Estado no 'caput' do artigo".

Esta Comissão concorda com o argumento apresentado pelo
Governador, pois a regra imposta no parágrafo em questão implica
insegurança jurídica para o contribuinte e perda de autonomia para o
Executivo no que concerne à adoção de medidas necessárias à
proteção da economia do Estado.

A legislação atual do Estado já permite a adoção de medidas de
proteção à economia mineira, no caso de outro Estado conceder
benefício fiscal não autorizado em lei complementar ou amparado por
convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. O
art. 70 da proposição, no entanto, vem oferecer ao Estado instrumento
adicional com vistas ao mesmo propósito. Ao permitir que tais
medidas sejam adotadas por Regime Especial de Tributação, o
referido dispositivo possibilita que o Estado dê tratamento célere aos
casos específicos em que julgá-lo necessário, sem, contudo, se eximir
da obrigatoriedade da ratificação das medidas pela Assembléia
Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela manutenção dos vetos ao § 1° do

art. 2° e ao parágrafo único do art. 7° da Proposição de Lei n° 16.192.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -
Doutor Viana - Biel Rocha.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 571/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em pauta

disciplina as atividades a serem adotadas na prevenção e no combate
às inundações e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe as Emendas n os 1 a 8.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Retorna agora a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva que o Governo do Estado

estabeleça política pública destinada à prevenção e ao combate a
inundações.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar o projeto,
apresentou emendas que suprimem vários artigos, consoante o
entendimento de que não acrescentam nada de novo ao ordenamento
jurídico ou, então, de que contrariam normas que regulamentam a
iniciativa do processo legislativo.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ao apreciar a
matéria, após minucioso exame, entendeu que a legislação vigente
aborda apenas alguns aspectos específicos do tema e não disciplina
várias questões fundamentais para que o Estado possa executar uma
política consistente de prevenção e combate a inundações.

Argumenta essa Comissão que várias medidas previstas no projeto
em apreço, tais como a educação sanitária e ambiental, a inclusão do
tema na rede estadual de ensino, o apoio estatal aos municípios na
elaboração de projetos, na implementação de brigadas voluntárias e
de frentes de trabalho e em outras ações voltadas para a prevenção e
o combate a inundações, e, ainda, a criação de uma comissão
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estadual responsável pelo planejamento integrado das ações
governamentais relacionadas ao tema, são fundamentais para a
prevenção e a mitigação de inundações. Desse modo, com a
finalidade de corrigir impropriedades e de ampliar o escopo da
proposição em análise, a Comissão de Meio Ambiente apresentou o
Substitutivo n° 1. que mantém a essência do projeto original, incorpora
alguns dados e redireciona a atuação do Estado.

A proposição em tela irá provocar impacto no orçamento estadual.
Todavia, esse problema será solucionado, porque, em seu art. 4°,
inciso VI, o substitutivo dispõe que compete ao Estado consignar na
legislação orçamentária recursos financeiros para o custeio de
atividades, de projetos e de obras voltadas para os objetivos da futura
lei, obedecendo desse modo à legislação pertinente.

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

571/2003 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e pela rejeição das
Emendas n os 1 a 8.

Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu. relator - Chico

Simões - José Henrique - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.379112004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe. do Deputado Adaiclever Lopes, tem por
objetivo instituir a Semana do Portador de Deficiência e dar outras
providências.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresentou.
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação social, a quem

caberia o exame de mérito da proposição, perdeu o prazo para emitir
o seu parecer.

Assim, compete agora a este órgão colegiado apreciar o projeto
quanto à possível repercussão financeira decorrente de sua
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aprovação, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102. VII. "d".
do Regimento Interno.

Fundamentação
Além de instituir a última semana do mês de agosto como a Semana

do Portador de Deficiência, a proposição em exame determina, em
seu art. 20 , que, nessa ocasião, a Loteria do Estado promoverá uma
extração especial ou a confecção de cartões de loteria instantânea em
homenagem ao portador de deficiência, e que os recursos
arrecadados serão destinados ao financiamento de programas de
atendimento ao excepcional. Esta última disposição guarda
semelhança como estabelecido na Lei n° 12.780, de 1998.

Importa salientar que o projeto não propõe a criação de nova
modalidade lotérica, mas apenas a realização de extração especial de
jogo já existente, com finalidade específica.

No entanto, esta relatoria comunga com o entendimento proferido
pela Comissão de Constituição e Justiça de que a matéria recebeu, na
citada Lei n° 12.780, de 1998, um tratamento mais adequado, pelas
seguintes razões: primeiro, porque a norma destina 50%, no mínimo,
dos recursos arrecadados ao atendimento da finalidade proposta,
estabelecendo parâmetros para o Executivo dispor sobre tais
recursos, respeitando a margem necessária às despesas
administrativas; segundo, porque destina os recursos 'a programas
municipais, de existência devidamente comprovada, de atendimento
ou profissionalização do portador de deficiência".

Envolver os municípios na participação dos valores, privilegiar a
necessária preparação dos portadores de deficiência para o ingresso
no mercado de trabalho e, ainda, destinar recursos não apenas aos
excepcionais, mas, de forma geral, aos portadores de qualquer
espécie de deficiência é, também no nosso entendimento,
conveniente e oportuno para a sua proteção e defesa.

Ademais, a norma derivada da proposição modificada não
acarretará repercussão financeira na lei orçamentária, pois a medida
por ela implantada - qual seja, a instituição de data comemorativa -
não envolve a geração de despesas para os cofres estaduais.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1 .379/2004, no 1 turno, com as Emendas n°s 1 e 2. apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Jayro Lessa - Doutor Viana - Márcio Kangussu - José
Henrique.
PARECER PARA O V > TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo dispor sobre a obrigatoriedade da
afixação. pelas farmácias e drogarias, de lista com relação dos
medicamentos genéricos.

A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou, e. nos
termos do art. 140 do Regimento Interno, foi a proposição
encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, que exarou opinião por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, de sua autoria.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem como objetivo dispor sobre a

obrigatoriedade da afixação, pelas farmácias e drogarias, de lista com
relação dos medicamentos genéricos, que deverá ser atualizada
periodicamente, competindo à Secretaria de Estado de Saúde a
fiscalização da lei. A falta de afixação ou de atualização da lista
sujeitará os infratores a multas de 100 e 50 UFEMGs.
respectivamente. Na reincidência, os valores serão dobrados. O
projeto estatui a regulamentação da lei no prazo de 60 dias.

Em sua justificação, o autor afirma que essa providência é simples e
contribuirá para aumentar a possibilidade de escolha, podendo-se
adquirir o remédio pelo menor custo, e não, pelo maior prestígio ou
publicidade de uma determinada marca. O consumidor não está
suficientemente ciente de tais aspectos práticos, e medidas devem ser
apresentadas para seu esclarecimento. A proposição tem por
finalidade orientar o cidadão. auxiliando-o a decidir pelo mais
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conveniente.
A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou.
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte observou

que a proposição pretende facilitar a aquisição do medicamento
genérico, mais barato em relação a medicamentos de marca que
possuem o mesmo princípio ativo, propiciando transparência nas
relações de consumo. A matéria atende ao disposto no Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Entretanto, a Comissão entendeu que deveria aperfeiçoar o projeto
para melhorar a sua forma e o seu alcance, apresentando o
Substitutivo n° 1. Ele dispõe que os estabelecimentos que
comercializam os medicamentos genéricos ficam obrigados a manter
a relação atualizada desses medicamentos na forma já definida em lei
e remete as penalidades ao Código de Defesa do Consumidor, sem
prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, entendemos que o
projeto de lei não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário. A proposição não tem repercussão significativa ou
direta nas finanças públicas, pois dispõe sobre interações entre dois
agentes da esfera privada, visto que os dois pólos são o consumidor e
a farmácia, e o Estado, "lato sensu", não é protagonista nesses atos.

Vale esclarecer que medicamentos de marca ou referência são
produtos inovadores, cuja eficiência, segurança e qualidade foram
comprovadas cientificamente, por ocasião de seu registro junto ao
Ministério da Saúde. Encontram-se há bastante tempo no mercado e
têm uma marca comercial conhecida. Os medicamentos genéricos
possuem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e na mesma forma
farmacêutica, sendo administrados pelas mesmas vias e com a
mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Eles são
garantidos pelo Ministério da Saúde. Para receber o registro, devem
passar por testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, ou
seja, os genéricos devem conter idêntica composição qualitativa e
quantitativa do(s) princípio(s) ativo(s) e devem ser absorvidos da
mesma forma, em termos de velocidade e extensão, que o
medicamento de referência. E necessário, também, apresentar
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comprovada equivalência terapêutica. Podem ser produzidos após a
expiração ou renúncia da patente. Não devem ser confundidos com
medicamentos similares. Estes possuem o mesmo princípio ativo, a
mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração,
posologia e indicação terapêutica, mas não têm comprovação de sua
bioequivalência com o medicamento de marca. Aqueles vendidos pela
denominação genérica tiveram que adotar um nome fantasia ou ser
submetidos ao teste de bioequivalência para receber o registro de
genérico. Deve-se ressaltar que, de acordo com a Resolução n° 391
da ANVISA. o profissional farmacêutico pode substituir o medicamento
prescrito pelo medicamento genérico correspondente.

Em 1999,  com a edição da Lei n° 9.787 (Lei dos Genéricos), foi
criada essa categoria de medicamentos, com o objetivo de implantar
uma política de preços mais condizentes com a realidade
socioeconômica do Brasil. Em 3/6/2000, foram registrados os seis
primeiros medicamentos genéricos do País. Atualmente, há 1.849
genéricos. Os genéricos custam, em média, 40% menos que os
medicamentos de marca. A diferença de preço pode chegar a 721/Ó.
Nos EUA, 72% das receitas médicas são de medicamentos genéricos,
a um custo médio 30% inferior ao dos medicamentos de marca.

O exemplo emblemático é o antidepressivo Prozac. Nunca foi um
remédio qualquer: transcendeu o reino das pílulas e transformou-se
em um ícone cultural. A cápsula verde e branca gerou uma avalanche
de processos judiciais. Foi lançado no mercado em 1988, por um
gigantesco laboratório transnacional, após bilhões de dólares gastos
em pesquisas, e foi patenteado para assegurar o investimento
intelectual. A Suprema Corte decidiu em 2001 o fim do direito
exclusivo de fabricar o remédio de maior sucesso no combate à
depressão, tomado por 38 milhões de pessoas no mundo inteiro. A
patente do Prozac expirou, passando para o domínio público. Os
fabricantes de genéricos passaram a fabricar o seu equivalente, e as
vendas anuais do Prozac despencaram de US$2.400.000.000.00 para
US$250.000.000,00. O seu preço é de R$124,58, e o do genérico,
R$50,22.	Uma	diferença	de	600%	(fontes:	adapt.
www.yahoo.com.br/financas/reuters;	 M icnet;
www.terra.com.br/istoedinheiro;	"The	New	York	Times";
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www.saudenainternet.com.br ; www.consultaremedios.com . br: Taís
Lobo).

Assim, a matéria reveste-se de relevante função social, pois facilita o
acesso da população aos medicamentos, ampliando a inclusão social.
E extremamente desumano ver uma pessoa continuar doente ou até
mesmo morrer por não ter recursos para adquirir remédios de marca,
"vis-à-vis" os lucros bilionários da indústria farmacêutica. A medida
beneficia a economia popular.

Acolhemos o Substitutivo n° 1, por entender que ele aperfeiçoa o
projeto original, compatibilizando-o com o arcabouço jurídico, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor, sem alterar a
essência da proposta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 10 turno, do

Projeto de Lei n° 1.609/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Márcio Kangussu - Chico Simões - Sebastião Helvécio - José
Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.737/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a "afixação de cartazes nos terminais rodoviários
e estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte da
Lei n° 10.741 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências".

Por força de requerimento do autor, nos termos do art. 140, do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão, a fim de receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, XIV,
uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
para emitir seu parecer.

Fundamentação
0 projeto de lei em pauta tem por objetivo a afixação de cartazes
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nos terminais rodoviários e estações ferroviárias, contendo os termos
relativos a transporte da Lei n° 10.741. de 2003. que contém o
Estatuto do Idoso e dá outras providências.

A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria
tem o louvável objetivo de beneficiar um grupo de pessoas portadoras
de condições especiais. em obediência ao preceituado na
Constituição da República. Trata-se dos chamados direitos de terceira
geração. que encontram cada vez mais acolhida na sociedade. Muito
se tem realizado nesse terreno com o objetivo de salvaguardar a
dignidade daqueles que fazem jus a um tratamento diferenciado. O
próprio princípio da eqüidade prevê tratamento desigual para os
desiguais.

Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com a
Estadual de 1989. que declaram os direitos de grupos
hipossuficientes, contamos com a Lei n°8.842. de 1994, que define a
política nacional do idoso, e a Lei n° 10.741, de 2003. que contém o
Estatuto do Idoso. Ambas vieram instrumentalizar as disposições
contidas nas citadas Constituições, no que se refere a idosos.

Nossa Carta Magna demonstra, em vários artigos, sua determinação
em declarar e proteger os direitos dos grupos hipossuficientes. Assim,
no seu art. 30, inciso IV, afirma como um dos objetivos fundamentais
da República o de "promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação".

Atendendo o preceito constitucional, foi editada a Lei Federal n°
10.741, de 2003, que estabelece normas e critérios básicos em defesa
do idoso, entre eles, nos arts. 39 a 42. o seu direito de ir e vir.

A proposição em análise tem o objetivo de garantir esse direito,
tornando-o do conhecimento público por meio de afixação de cartazes
nos terminais rodoviários e estações ferroviárias. A intenção é
louvável: o direito será assegurado, não sendo apenas letra morta. E a
concretização dos preceitos contidos na nossa Carta Magna.

Entretanto, observamos que o projeto em exame fala em transporte
coletivo intermunicipal, enquanto a citada Lei n° 10.741 determina
procedimentos referentes a transporte urbano e semi-urbano e
interestadual. Dessa forma, o objetivo da proposição não seria
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atingido.
Assim, por se revestir o projeto de elevado caráter social e envolver

os destinos de uma parte especial da população do Estado, julgamos
conveniente efetuar alguns reparos no art. 10 da proposição, visando
também ao aprimoramento da técnica legislativa, para que tenha
tramitação normal nesta Casa.

Desta forma, optamos por apresentar ao projeto a Emenda n° 1.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.737/2004, no l o turno, com a Emenda n° 1, que apresentamos.

EMENDA n° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. l0 E obrigatória a afixação, nos terminais rodoviários de

transporte coletivo de passageiros e estações ferroviárias, de cartaz
com os dispositivos referentes a transporte coletivo constantes do
Capítulo X da Lei n° 10.741, de 2003, o Estatuto do Idoso, bem como
dos procedimentos regulamentares necessários à obtenção e à
garantia do direito de que trata o referido capítulo.".

Sala das Comissões. 31 de agosto de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - André

Quintão - Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.757/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela dá nova
redação ao inciso III do art. 13 da Lei n° 14.941, de 19/1212003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

O projeto foi inicialmente examinado pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise dá nova redação ao inciso III do art. 13

da Lei n° 14.941, de 2003, estendendo para 60 dias o prazo previsto
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para o recolhimento do ITCD sobre o valor dos bens que excederem a
meação, transmitido de forma gratuita, quando da dissolução da
sociedade conjugal.

Segundo a justificativa do autor, o prazo de até 15 dias para
pagamento do tributo previsto na legislação atual é extremamente
exíguo, em face da possibilidade de modificação no valor dos bens
arrolados e da própria partilha no decorrer do processo de separação
conjugal, que, por sua vez, pode durar vários anos. A apuração dos
valores para fins de cálculo do ITCD só ocorre, portanto, ao final do
processo. quando da realização da partilha. e sujeita-se ainda à
homologação da Fazenda Estadual.

Dessa forma, alega o autor, ao fixar o prazo de 15 dias para o
pagamento do tributo, no caso em questão, a Lei n° 14.941 estaria
dificultando o seu pagamento no prazo determinado e sujeitando o
contribuinte ao pagamento das multas previstas na referida norma
jurídica. Por essa razão, o autor propõe a dilatação do prazo de
pagamento do tributo de 15 para 60 dias.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, o projeto em análise não apresenta impacto
negativo sobre as contas públicas do Estado. A prorrogação de prazo
para o pagamento do referido tributo não implica perda de
arrecadação para o Estado, mas tão-somente a prorrogação do seu
recebimento.

Cabe ressaltar que, segundo dados disponíveis no 'site" da
Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.mg.gov.br), a receita
proveniente da arrecadação do ITCD representa apenas 0.26 0 o da
receita tributária e 0.18 1,0 da receita total do Estado. Sendo assim,
esta Comissão entende que a proposta em questão não trará
dificuldades de administração do fluxo de caixa financeiro para o Fisco
Estadual. devendo, portanto, ser aprovada por esta Casa.

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

1.757/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões. 1° de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa. relator - Chico Simões -

Márcio Kangussu - José Henrique - Sebastião Helvecio - Doutor
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Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.853/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Mesa da Assembléia, no exercício da competência privativa que

lhe reserva o art. 79, inciso VII, alínea "g". do Regimento Interno, em
consonância com o art. 62, XI. da Constituição do Estado, apresentou
o Projeto de Resolução n° 1.853/2004, que concede licença ao
Governador do Estado em exercício para interromper o exercício de
suas funções.

Publicado em 1°/9/2004, vem o citado projeto, nos termos do art. 79,
inciso VIII, alínea "a", do Regimento Interno, à Mesa da Assembléia
para receber parecer.

Fundamentação
O Governador em exercício, Sr. Clésio Soares Andrade,

encaminhou a esta Casa a Mensagem n° 270/2004, na qual solicita
licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares no
período de 8/9/2004 a 14/9/2004. Diante disso, a Mesa da
Assembléia, cumprindo determinação regimental, apresentou o
Projeto de Resolução n° 1.853/2004, por meio do qual formaliza a
concessão da licença pretendida.

O art. 62 da Constituição do Estado arrola as matérias de
competência privativa da Assembléia Legislativa e, em seu inciso XI,
enumera como uma delas a concessão de licença ao Governador do
Estado para interromper o exercício de suas funções. Além disso, o
Regimento Interno desta Casa prevê, em seu art. 79, inciso VII, alínea
"g", a competência privativa da Mesa da Assembléia para apresentar
projeto de resolução que vise a conceder licença ao Governador para
interromper o exercício de suas funções.

Analisando o projeto de resolução em tela, verificamos que ele
cumpre as exigências constitucionais e regimentais referentes à
matéria, não havendo motivo para que não prospere nesta Casa.

Quanto ao mérito da solicitação, concluímos que é justificável que se
permita o afastamento do Governador, uma vez que este entende que
assuntos particulares poderiam prejudicar o desempenho de suas
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funções no Executivo Estadual. Nesse caso, a licença preserva o
Estado e permite ao Governador em exercício tranqüilidade para
resolver situações que não estão afetas a sua vida pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n 1.853/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1° de setembro de 2004.
Mauri Torres. Presidente - Antônio Andrade, relator - Dilzon Meio -

Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 261/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 261/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que dá a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à estrada que
liga os Municípios de União de Minas e Iturama, foi aprovado em turno
único. com a Emenda n 1.

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

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

PROJETO DE LEI W261/2003
Dá denominação à rodovia que liga o Município de União de Minas

ao entroncamento com a MGT-497.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominada Tércio Wanderley a rodovia que liga o

Município de União de Minas ao entroncamento com a MGT-497.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 547/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 547/2003. de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que dá a denominação de Rodovia Deputado Luiz Menezes ao
trecho da rodovia MG-129 que liga Itabira à BR-381, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 547/2003
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-129 que liga o Município

de Itabira à BR-381.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Deputado Luiz Menezes o trecho

da rodovia MG-129 que liga o Município de Itabira à BR-381.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano. relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 694/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 694/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que dá denominação de Rodovia Governador Aureliano Chaves
ao trecho da rodovia MG-167 que liga Três Pontas a Varginha, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 694/2003
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-167 que liga o Município

de Três Pontas ao Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Governador Aureliano Chaves o

trecho da rodovia MG-167 que liga o Município de Três Pontas ao
Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.087/2003



Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.087/2003. de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de Voluntários
no Apoio e Combate ao Câncer em ltaúna, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.087/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio e

Combate ao Câncer em Itaúna - AVACCI -, com sede no Município de
Itaúna.

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

Voluntários no Apoio e Combate ao Câncer em Itaúna - AVACCI -,
com sede no Município de Itaúna.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.205/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.205/2003, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dá a denominação de Rodovia Prefeito José Afonso
de Oliveira ao trecho que menciona e dá outras providências, foi
aprovado em turno único. na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.205/2003
Dá denominação ao trecho da rodovia LMG-868 que liga o Município



de São Tomé das Letras ao entrocamento com a rodovia LMG-862.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito José Afonso de Oliveira

o trecho da rodovia LMG-868 que liga o Município de São Tomé das
Letras ao entrocamento com a rodovia LMG-862.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.567/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.567/2004, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Unidos
da Ponte, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.567/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Unidos da

Ponte, com sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa

Unidos da Ponte, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.572/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.572/2004, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Caixa Escolar
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do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, com
sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.572/2004
Declara de utilidade pública a entidade Caixa Escolar do

Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli de
Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli de
Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2` - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz. relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.577/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 1.577/2004, de autoria do Deputado Ermano

Batista, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos para Desenvolvimento do Souza - AMADES -, com sede no
Município de Rio Manso, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI W'1.577/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

para Desenvolvimento do Souza - AMADES -, com sede no Município
de Rio Manso.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores e Amigos para Desenvolvimento do Souza - AMADES -,
com sede no Município de Rio Manso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.592/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.592/2004, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Serra da Conquista, com sede no Município de
Nova Resende, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.592/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Serra da Conquista, com sede no Município de Nova Resende.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Serra da Conquista, com sede no Município de
Nova Resende.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.612/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1.612/2004. de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Coronel Lourenço
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Belo à Escola Estadual de Ensino Fundamental - ia a 4 séries -,
localizada no Município de Capitólio. foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.612/2004
Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental de ia a

4' séries localizada no Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominada Escola Estadual Coronel Lourenço Belo a

Escola Estadual de Ensino Fundamental de i' a 4 séries localizada
no Município de Capitólio.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.619/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nr 1.619/2004. de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores de Lagoa do Peixe e Vizinhança, com sede no
Município de Morro da Garça, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.619/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Lagoa do Peixe e Vizinhança, com sede no Município
de Morro da Garça.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores de Lagoa do Peixe e Vizinhança, com
sede no Município de Morro da Garça.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.620/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.620/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Riachinho e Vizinhança, com sede no Município de Morro da Garça,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.620/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riachinho

e Vizinhança, com sede no Município de Morro da Garça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Riachinho e Vizinhança, com sede no Município de
Morro da Garça.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.621/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.621/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores de Mutuca e Vizinhança, com sede no Município de
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Morro da Garça. foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.621/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Mutuca e Vizinhança, com sede no Município de Morro
da Garça.

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

Comunitária dos Moradores de Mutuca e Vizinhança, com sede no
Município de Morro da Garça.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.623/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.623/2004, de autoria do Deputado Domingos
Svio, que declara de utilidade pública o Lactário e Posto de
Puericultura Menino Jesus, com sede no Município de Bom Despacho,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI W`1.623/2004
Declara de utilidade pública o Lactário e Posto de Puericultura

Menino Jesus. com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1' - Fica declarado de utilidade pública o Lactário e Posto de

Puericultura Menino Jesus, com sede no Município de Bom Despacho.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Ana Maria Resende. relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.624/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.624/2004, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Templários do
Rio São Francisco n° 3.330, com sede no Município de Pirapora. foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.624/2004
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Templários do Rio São

Francisco n° 3.330. com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Templários do Rio São Francisco n° 3.330, com sede no Município de
Pirapora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.626/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1.626/2004, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita Vinha
de Luz, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N 1.626/2004

Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita Vinha de
Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial

Espírita Vinha de Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N'
1.631/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.631/2004, de autoria do Deputado Zé Maia,

que declara de utilidade pública a Associação de Ação Comunitária de
Aparecida de Minas, com sede no Município de Frutal, foi aprovado
em turno único. na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.631/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Ação Comunitária de

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

Comunitária de Aparecida de Minas, com sede no Município de Frutal.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Laudelino Augusto. relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.6412004
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.641/2004, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto
da Fonseca, com sede no Município de Nova Serrana, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.641/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto da Fonseca,

com sede no Município de Nova Serrana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto

da Fonseca, com sede no Município de Nova Serrana.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.643/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.643/2004, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural
Pascoal Andreta, com sede no Município de Monte Sião, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.643/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Pascoal Andreta,

com sede no Município de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural
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Pascoal Andreta, com sede no Município de Monte Sião.
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Biel Rocha. relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.64412004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.644/2004, de autoria do Deputado George

Hilton, que declara de utilidade pública a Associação Projeto de Ação
Solidária - PAS -. com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.644/2004
Declara de utilidade pública a entidade Projeto de Ação Solidária -

PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto de

Ação Solidária - PAS -. com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N'

1.658/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.658/2004, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Frente de Apoio ao Menor -
FAM -, com sede no Município de Muzambinho, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 ' do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.658/2004
Declara de utilidade pública a entidade Frente de Apoio ao Menor -

FAM -, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Frente de

Apoio ao Menor - FAM -, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.659/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.659/2004, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio à
Criança - CAC -, com sede no Município de Guaranésia, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.659/2004
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança - CAC -,

com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio à

Criança - CAC -, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.660/2004
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei nc 1.660/2004, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que declara de utilidade pública o Centro Educacional para
a Infância e a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com sede no
Município de Pavão. foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.660/2004
Declara de utilidade pública o Centro Educacional para a Infância e

a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com sede no Município
de Pavão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional

para a Infância e a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com
sede no Município de Pavão.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N

1.669/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1.669/2004, de autoria do Deputado Jayro
Lessa. que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Bairros Planalto e Esperança, com sede no Município
de Nova Módica, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.669/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos



Moradores dos Bairros Planalto e Esperança de Nova Módica, com
sede no Município de Nova Módica.

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

Comunitária dos Moradores dos Bairros Planalto e Esperança de
Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.674/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.674/2004, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município
de Muzambinho, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.674/2004
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município
de Muzambinho.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.682/2004
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n 1 .682/2004. de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Tocantins, com sede no Município de Tocantins. foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.682/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Tocantins, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.683/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.683/2004, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio. que declara de utilidade pública a Fundação Solidariedade
Pró-Habitação, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NC 1.683/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Solidariedade Pró-

Habitação. com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. l	- Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Solidariedade Pró-Habitação, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.688/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.688/2004, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia
de Santana de Sete Lagoas - OSPASA -, com sede no Município de
Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.68812004
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

de SantAna de Sete Lagoas - OSPASA -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais

da Paróquia de SantAna de Sete Lagoas - OSPASA -, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.691/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.691/2004, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro São João Batista, com sede no Município de



Turmalina. foi aprovado em turno unico, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N' 1.691/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro São João Batista. com sede no Município de
Turmalina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 25 de agosto de 2004.
Maria Ouvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.695/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.695/2004, de autoria do Deputado João Bittar,
que declara de utilidade pública a Casa de Hospedagem Betesda,
com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.695/2004
Declara de utilidade pública a Casa de Hospedagem Betesda. com

sede no Município de Uberlándia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Hospedagem

Betesda, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.698/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.698/2004, de autoria do Deputado Mauro Lobo,
que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao
Adolescente e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e
Adjacência - AAAPTI -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.698/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente

e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e Adjacência -
AAAPTI -, com sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

ao Adolescente e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e
Adjacência - AAAPTI -, com sede no Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.707/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.707/2004, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Infância,
Juventude, sem Teto, sem Agua. Idosos, Deficientes e Transportes do
Triângulo Mineiro, com sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado
em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1  do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N 1.707/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Infância,

Juventude, sem Teto, sem Agua, Idosos, Deficientes e Transportes do
Triângulo Mineiro, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l O - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio à

Infância, Juventude, sem Teto, sem Agua. Idosos. Deficientes e
Transportes do Triângulo Mineiro, com sede no Município de Ituiutaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Ana Maria

Resende,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1,715/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n' 1.715/2004. de autoria do Deputado Adalclever
Lopes, que declara de utilidade pública o Coral Artencanto, com sede
no Município de Perdões, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.715/2004
Declara de utilidade pública o Coral Artencanto, com sede no

Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Coral Artencanto, com

sede no Município de Perdões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões. 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.729/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.729/2004, de autoria do Deputado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública a Associação Ambientalista do
Alto São Francisco - ASF -, com sede no Município de Lagoa da
Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.729/2004
Declara de utilidade pública a Associação Ambientalista do Alto São

Francisco - ASF -, com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Ambientalista do Alto São Francisco - ASF -, com sede no Município
de Lagoa da Prata.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto. relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.754/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1.754/2004, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominaçãd de Professor Paulo Neves de Carvalho
à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, foi aprovado em
turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N 1.754/2004

Dá denominação à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola de Governo Professor Paulo Neves

de Carvalho a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, criada
pela Lei n" 10.961, de 14 de dezembro de 1992.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2004

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.219, DE 2 DE SETEMBRO DE 2004

Concede licença ao Governador do Estado em exercício, Sr. Clésio
Soares de Andrade, para interromper o exercício de suas funções.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado em exercício,
Sr. Clésio Soares de Andrade, licença, sem remuneração, para
interromper o exercício de suas funções no período de 8 de
setembro de 2004 a 14 de setembro de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de setembro de

2004.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário

ATAS

ATA DA 68 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA. EM 10/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1° Fase

(Expediente): Ata - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.854/2004 - Requerimentos n

o
s 3.235

a 3.241/2004 - Requerimentos da Comissão Especial da Fruticultura,
da Comissão de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Zé Maia e
Luiz Fernando Faria - Comunicações: Comunicação da Comissão do
Trabalho - 2° Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Zé Maia; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (2) e da Comissão Especial da Fruticultura; aprovação -
Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; questão de ordem;



aprovação - 2 a Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão
e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de veto - Vota ção. em turno único, do Projeto de Resolução
n 0 2.39812002: reqLierimento do Deputado Rogério Correia: aprovação
do requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n° 2.399/2002; requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação
do requerimento - Votação. em turno único, do Projeto de Resolução
n° 1.150/2003; requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação
do requerimento - Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°
1.726/2004: aprovação - Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n°
657/2003; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das
Emendas n's 1 a 5 e 7: aprovação; votação da Emenda n° 6: rejeição
- Votação, em 2° turno, dos Projetos de Lei n os 355/2003 e 1.402 e
1.538/2004: aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.559/2004; aprovação na forma do vencido em 1" turno - Discussão,
em 1" turno, do Projeto de Resolução n" 1.853/2004; aprovação -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.194; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.537/2004: apresentação da Emenda n" 1:
encerramento da discussão: encaminhamento do projeto com a
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira - Questões de ordem
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mau ri Torres - Rêrnolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

António Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Alberto
Bejani - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Eimiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique
- José Milton - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Padre João - Paulo
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Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min. a lista

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

1° Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.854/2004
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso II do § 20 do art. 114 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 114-
§ 2° -
II - utilizada por entidades de assistência social sem fins lucrativos,

filantrópicas, beneméritas e de utilidade pública, reconhecidas pelo
poder público, desde que essas:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua
renda, a qualquer título;

b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à



manutenção de seus objetivos institucionais;
c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão:".
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 2004.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade conceder isenção

da Taxa de Incêndio às entidades filantrópicas, beneméritas e de
utilidade pública.

A isenção pretendida pela proposição visa à desoneração de
entidades reconhecidas pelo poder público como importantes
colaboradoras na prestação de serviços essenciais à sociedade. Cabe
ressaltar que as entidades em questão atuam. muitas vezes, suprindo
demandas sociais não atendidas pelo Estado, sendo, portanto,
perfeitamente justificável que o poder público as isente do pagamento
de tributos, de forma a permitir que elas apliquem integralmente seus
recursos na consecução de seus objetivos institucionais.

A perda de receita do Estado com a isenção proposta, por sua vez,
é, certamente, irrisória, razão pela qual não vislumbramos
impedimento à aprovação da matéria.

Diante do exposto. conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
do projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Leonardo Quintão e outros. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.585/2004 nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.235/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Reitor da Basílica de São
Geraldo. no Município de Curvelo. pelas comemorações dos 100 anos
de canonização de São Geraldo. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.236/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora pelas
comemorações do centenário de sua fundação.

N° 3.237/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja



formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Academia Mineira
de Odontologia pela comemoração de seus 20 anos de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 3.238/2004, da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da EMBRAPA com vistas à
ampliação do quadro de pessoal da empresa em Uberlândia. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.239/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de
informações sobre as apurações que menciona, realizadas pela
Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações. (- A Mesa
da Assembléia.)

N° 3.240/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Instituto Médico Legal com vistas a
que designe o Dr. Roberto Campos para examinar os laudos médicos
dos camponeses detidos na operação policial de desocupação da
Fazenda Salitre, em Patrocínio, em 1 9/8/2004.

N° 3.241/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que seja
implantado, em Ipatinga um programa integrado de funcionamento
ininterrupto para atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua
autoria de ato inf racional.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial da Fruticultura, da Comissão de Direitos Humanos (2) e dos
Deputados Zé Maia e Luiz Fernando Faria.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão do

Trabalho.
2 Parte (Ordem do Dia)

1 a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.



Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°s 3.240/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e
3.241/2004. da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação.
na 21' Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura. do Requerimento n° 3.205/2004, da Deputada Maria
Olivia (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando a

inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição n
66/2003. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso VII do art. 232. c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos.

solicitando seja encaminhado ofício ao Sr. Zaino Gomes Martins.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, para que forneça
cópia dos autos da CPI que concluiu pela responsabilização por atos
de improbidade administrativa do então Prefeito daquele município,
Sr. Pedro Theodolino da Silva, e seja enviada cópia dos autos
relativos ao processo de cassação do seu mandato, que tramitou
naquela Câmara Municipal. Em votação. o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ofício ao Superintendente do INCRA-MG para que
forneça cópia do acordo de desocupação da Fazenda Salitre.
localizada no Município de Patrocínio. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando a
suspensão dos seus trabalhos no período de 10/9/2004 a 4/10/2004.
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Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando que o
Projeto de Resolução n° 1.853/2004 passe a tramitar em regime de
urgência.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de saber qual

é esse projeto de resolução.
O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, trata-se do projeto de

resolução que concede licença ao Governador do Estado em
exercício, Sr. Clésio Soares de Andrade, para interromper o exercício
de suas funções.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Sr. Presidente, se assim
deseja o Vice-Governador, não oporemos óbice.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições
• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de vetos, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 2.398/2002, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2000. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
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aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo n° 1. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento
da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n° 2.399/2002. da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2001. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo n° 1. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento
da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n° 1 .150/2003, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2002. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação. em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.726/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de 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. As Comissões de
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1 turno, do Projeto de Lei n° 657/2003. do Deputado
José Milton, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo
sangüíneo e do fator RH nos uniformes dos trabalhadores que
menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucional idade do projeto com as Emendas n os 1 a 5, que



apresentou. As Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira
opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 5, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão do Trabalho, que opinou pela aprovação da Emenda n° 7 e
pela rejeição da Emenda n° 6. Em votação, o projeto, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 5 e
7. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 6. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 657/2003 com as Emendas n os 1 a 5 e 7. A
Comissão do Trabalho.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 355/2003, do Deputado
Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Curvelo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.402/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com o Município de Carneirinho o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.538/2004, do
Governador do Estado, que altera a denominação da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE-,
de que trata a Lei n°6.003, de 12110/72 (Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE). A Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.559/2004, do



Governador do Estado, que autoriza a Associação Profissionalizante
do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - a permutar o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação. o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado.
em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.559/2004 na forma do vencido em l
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.853/2004. da
Mesa da Assembléia, que concede licença ao Governador do Estado
em exercício, Sr. Clésio Soares de Andrade. para interromper o
exercício de suas funções. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que, o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da Assembléia.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n'
16.194, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2005 e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.537/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica à Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB-MG. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda n° 1. que foi publicada na edição anterior.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Sargento Rodrigues. que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno. encaminha o
projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.

Questões de Ordem



O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o
encerramento da reunião por ausência de quórum.

O Deputado Miguel Martini - Quero usar este espaço para dizer que
apresentamos. em 19/8/2004, um requerimento. (- Lê)

- Lê requerimento em que solicita seja encaminhado ao Conselho
Federal da OAB manifestação de repúdio pela decisão favorável à
interrupção da gravidez nos casos de feto anencefálico, obtida por
maioria dos votos daquele Conselho no dia 16/8/2004.

E lamentável que a OAB, que se tem pautado pela defesa do direito,
do cumprimento da lei e dos direitos individuais garantidos pela
Constituição e que tem até velado pelo seu cumprimento, tenha
chegado a essa decisão.

Sabemos que o direito à vida é cláusula pétrea da Constituição
Federal. Já há também a interpretação, quer seja em nível nacional,
quer internacional, de que a vida começa na concepção. Portanto,
toda vida gerada deve ser protegida e resguardada pelo Estado, para
se cumprir a Constituição.

Já tivemos a oportunidade de nos manifestar desta tribuna. Toda
essa polêmica vem do fato de o Ministro do STF ter concedido uma
liminar favorável à interrupção da gravidez. Essa matéria será julgada
por esse Tribunal.

A razão para apresentarmos esse requerimento é o fato de
lamentarmos essa situação. A sociedade como um todo,
principalmente aqueles que zelam pela ordem estabelecida, como é o
caso da OAB, deveriam estar preocupados em defender a vida e não
em buscar argumentos que permitam interrompê-la.

Sabemos que a Constituição garante o direito à vida e que ela
começa na concepção. Esse ser de 30, de 40 ou de não sei quantas
semanas tem vida. Se tivesse um dia, já a teria, tendo de ser
protegido.

Os argumentos utilizados para dizer que a vida deve ser
interrompida, na verdade, são muito mais fantasiosos do que reais. Já
li aqui o testemunho de uma mãe, do Rio de Janeiro, cujo feto tinha
anencefalia. Ela o gerou normalmente, sem sofrer nenhum dano, nem
psicológico, nem físico, nem de nenhuma ordem, considerando que
fosse também seu filho. Se afirmarmos que somente terá direito à vida
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quem viverá por um tempo determinado, significa que podemos
também alterar essa definição. Por exemplo, pode-se dizer que só
terá direito à vida quem puder atingir os 90 anos de idade. Quem
sabe, amanhã, definamos que só terá direito à vida quem estiver apto
a viver até os 70 anos de idade?

Se descobrirmos que uma pessoa não tem condições de viver mais
de 60 anos, vamos lhe negar o direito à vida? Estão dizendo isso. Só
porque existe uma limitação no tempo de vida dessa pessoa. ela não
tem direito de viver? E um absurdo. Parece que os dados trazem que
a possibilidade de vida extra-uterina, na expectativa de
aproximadamente 38 a 40 semanas, significa que ela vai viver um
tempo. Quem está autorizado a dizer que só quem viverá 100 anos
tem o direito à vida? Qual é o critério? E o de quanto tempo a pessoa
terá de vida? Já denunciamos isso aqui também. Querem sofismar
para irmos acostumando com a idéia do aborto. Mas não nos vamos
calar.

Por isso espero que esta Casa aprove esse requerimento, e que ele
seja enviado à OAB. A Assembléia de Minas se manifestou muitas
vezes em defesa da vida. Rejeitamos vários projetos que defendiam o
aborto. Repudiamos qualquer atitude que vá na direção contrária ao
direito da vida. Provavelmente a OAB tenha-se deixado levar por esse
engodo, por essas invenções que não estão fundamentadas e que se
pronunciam e se manifestam desse jeito. Cabe a nós essa
manifestação de repúdio que faço da tribuna, e espero que esse
requerimento seja aprovado, para que a Casa, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, deixe sua posição clara de que somos a
favor da vida, e nunca da morte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, não sei se é o momento,
mas gostaria de me manifestar contrário ao requerimento, porque, no
meu entender, vida é vida. Uma encefalia. uma cegueira detectada em
uma criança no ventre de uma mulher, supondo que aquela pessoa
viverá não sei quanto tempo na dependência completa de terceiros.
faz-me entender que a OAB tem razão de ter feito esse documento.
Sou a favor da OAB. porque entendo que vida é vida. Não podemos
colocar um ser no mundo para ser totalmente dependente de outra
pessoa. enquanto viver, causando transtorno a sua mãe e a sua
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família. Por isso sou a favor da OAB.
O Deputado Miguel Martini - Só para dizer que respeito a posição do

Deputado Jayro Lessa, mas vida é vida desde que se tenha nascido.
Segundo, já há comprovações e testemunhas claras e objetivas de
que a mãe não sofre e a criança não sofre e a família não sofre. Mas
sofre quando há a interrupção. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Mais uma vez, insisto para que seja lida
a CPI das mineradoras, que está aí protocolizada. Peço, ainda, seja
feita a instalação da comissão especial para acompanhar a questão
das notas frias, porque isso foi abafado e está camuflado. A
Assembléia de Minas tem o compromisso e a responsabilidade de
apurar aquele rombo que está acontecendo nos cofres públicos.

Sobre as mineradoras, está passando da hora de a Assembléia
tomar uma posição firme, para que possamos, por meio de uma CPI,
verificar o problema das mineradoras e, principalmente, o monopólio
da Vale do Rio Doce sobre o transporte.

Existem várias denúncias de que as pequenas mineradoras não
conseguem transportar o seu minério, porque a Vale não deixa. A
Vale monopolizou, mas ela tem um contrato, com o Estado, que diz
que ela não pode deter o monopólio do transporte ferroviário. Dessa
forma, somente por meio de uma CPI, poderemos analisar de quem é
a responsabilidade.

Sabemos que a Vale, hoje, detém praticamente 90% da exportação
de minérios de Minas Gerais e do Brasil. Além disso, ela está
sufocando as pequenas mineradoras.

Portanto, Presidente, V. Exa. assumirá esta Casa como Presidente
de fato e de direito. Estamos ansiosos por vê-lo como Presidente.
Assim, espero poder instalar a CPI das mineradoras e a comissão
especial das notas fiscais.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 2, às 9 horas, e para a reunião especial
também de amanhã. às 20 horas, nos termos dos editais de
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convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é
a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 18/8/2004
Às 114h35min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalciever Lopes, Leonídio Bouças, Sidinho do Ferrotaco. Weliton
Prado Daimo Ribeiro Silva e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
deputados Gilberto Abramo, Laudelino Augusto e Padre João.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: das Sras. Joana D'arc
Gontijo, Presidente da Associação de Professores Públicos de Minas
Gerais, e outros, manifestando apoio à decisão do Governo Federal
de enviar ao Congresso Nacional projeto de lei que institui a
obrigatoriedade da oferta de 50% das vagas de ensino público
universitário a alunos das escolas públicas. Lílian Oliveira Faria
Macedo e outros servidores da área da educação de Campina Verde,
encaminhando abaixo-assinado em que solicitam o fim do desconto
obrigatório referente à assistência médico-hospitalar do IPSEMG e o
empenho dos Deputados na aprovação de projetos que favoreçam a
classe dos servidores da educação do Estado. Passa-se à l' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.084/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes), na
forma do vencido no 10 turno com a Emenda n° 1, apresentada; e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 43/2003 ( relator:
Deputado Adalclever Lopes) na forma do Substitutivo n° 5
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apresentado, e pela rejeição dos Substitutivos n
o
s 2, 3 e 4; 1.513/2004

(relator: Deputado Adaiclever Lopes) na forma do Substitutivo n° 1
apresentado. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
3.169/2004, 3.173/2004 e 3.174/2004; e, em redação final os Projetos
de Lei n os 1.602/2004, 1.494/2004 e 1.555/2004. Passa-se à 3' Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes em que solicita que
seja realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Turismo, Industria e Comércio, para se debaterem as vantagens do
"Caminho da Luz" na Zona da Mata mineira, na cidade de Caparaó:
Sidinho do Ferrotaco em que solicita que sejam baixados em
diligência aos respectivos autores os Projetos de Lei n°5 1.752/2004 e
1.750/2004 e da Deputada Ana Maria Resende em que solicita que
seja baixado em diligência ao respectivo autor o Projeto de Lei n°
1.764/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças - Weliton Prado -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 24/8/2004

Às 110h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jô Moraes e
Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Adaiclever Lopes, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a



reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Antônio Nilson Rocha, Chefe da AJU, publicado em 12/8/2004; Edmar
Rodrigues. Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis; Tarcísio
Augusto Viana. da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, da
Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, publicados em
24,17/2004: Paulo Eduardo Salge, Procurador-Geral da Prefeitura
Municipal de Uberaba, Geraldo Magela de Andrade Cal. Defensor
Público, Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, publicados em 5/8/2004: Geraldo
Fausto da Silva, Diretor-Geral Substituto do IEF: Eduardo Morato
Fonseca, Procurador-Chefe Substituto da PRMG; Cristian Perillier
Schneider, Assessor Especial do Ministério da Saúde: Jésus Trindade
Barreto Júnior, Delegado Geral de Polícia: lsalino Lisboa, Corregedor-
Geral de Justiça, publicados em 31/7/2004: Rosângela Maria Alfenas
de Andrade. Presidente da Câmara Municipal de Ubá. publicado em
22/6/2004: Ana Maria Lammoglia Jabour. Juíza de Direito, publicado
em 8/7/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°s 1.481/2003 (Deputado Paulo Piau). 1.686/2003
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 68/2003 (Deputado Fábio Avelar) e
Projeto de Lei Complementar n° 53/2004 (Deputado Dinis Pinheiro).
Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n 1.538/2004 (relator:
Deputado Fábio Avelar). O parecer sobre o Projeto de Lei
n01.297/2003. no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2 a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n"s
3.099, 3.127, 3.132 e 3.177/2004 . Passa-se à 3' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
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aprovados requerimentos da Deputada Jô Moraes (3), em que pleitea
seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir o
serviço de segurança privada no segmento de transporte de
passageiros de Belo Horizonte; sejam solicitadas informações ao
Secretário de Planejamento sobre o Programa 0035 do PPAG; e seja
solicitada ao Superintendente da Caixa Econômica Federal a
instalação de uma agência no Município de Três Marias; dos
Deputados Jorge Hilton, em que solicita seja realizado debate público,
no Plenário, para discutir o financiameno público de campanhas
eleitorais; e Laudelino Augusto, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, para discutir, em
audiência pública, os procedimentos para a instituição de Áreas de
Proteção Ambiental - APAS -, bem como a distribuição, a destinação e
a aplicação de recursos do ICMS Ecológico pelos municípios.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, l' de setembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -

Jô Moraes.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 16.194, EM 25/8/2004
As 9h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Márcio Kangussu, Chico Simões e José Henrique (substituindo este
ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar relator.
Ato contínuo determina a distribuição de cédulas e convida o
Deputado Chico Simões para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, são eleitos com a totalidade dos votos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, o Deputado Márcio Kangussu e a
Deputada Manha Campos. E empossado o Presidente pelo Deputado
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Chico Simões. Na qualidade de Presidente eleito, o Deputado Márcio
Kangussu designa como relator da matéria objeto desta Comissão o
Deputado Ermano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Márcio Kangussu, Presidente - Maria Olívia - Célio Moreira.

ATA DA 2V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 25/8/2004
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista. Chico Simões, José Henrique. Sebastião Helvécio e
Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos
Andrada, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o
termo de convênio celebrado entre o Estado. a Fundação Brava e o
Instituto de Desenvolvimento Gerencial- INDG - e sobre o acordo de
confidencialidade celebrado entre o o Estado e a referida instituição e
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cláudio
Costa, Presidente do TRE-MG e Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente de Negócios da CEF publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 21/8/2004; Paulo César Gonçalves de Almeida,
Reitor da UNIMONTES, e Remigio Todeschini. Secretário de Políticas
Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e do Emprego
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 18/8/2004 e José Antônio
dos Reis. Reitor da UEMG, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
20/8/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°s 1.611/2004, no 1° turno, e 1.797 e 1.800/2004, em
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turno único (Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.795/2004, em turno
único (Deputado Doutor Viana); 1.37912004, no 10 turno, e
1.799/2004, em turno único (Deputado Sebastião Helvécio);
1.798/2004, em turno único (Deputado José Henrique) e 1.796/2004,
em turno único (Deputado Ermano Batista). Neste instante retira-se da
reunião o Deputado Domingos Sávio. Passa-se à ia Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença
do Deputado Márcio Kangussu. A Presidência faz retirar da pauta o
Projeto de Lei n° 1.083/2003, por não cumprir pressupostos
regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei
nos 355/2003 (relator: Deputado Chico Simões, em virtude de
redistribuição); 1.402/2004 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em
virtude de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado Jayro
Lessa. São aprovados, ainda, os pareceres pela aprovação, no 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.559/2004 na forma do vencido no 10 turno
(relator: Deputado Chico Simões) e pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Resolução n° 1.726/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir o Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que
discorrerá sobre a matéria objeto desta Comissão e o convida a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados Antônio
Carlos Andrada e Alberto Pinto Coelho. A Presidência concede a
palavra ao convidado para que faça sua exposição. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado Adalclever Lopes.
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° de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Márcio

Kangussu.	 .	 -
ATA DA 17° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO



NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,
EM 25/8/2004

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Olivia, Ana Maria Resende (substituindo esta ao Deputado
Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB) e o Deputado
Laudelino Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre proposiçoes em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 766. 997 e
1.149/2003: e 1.351. 1.398. 1.399, 648, 1.087. 1.512, 1.567, 1.577.
1.592, 1.619, 1.620, 1.621 e 1.623/2004 (Deputada Ana Maria
Resende); 1.624. 1.631, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1.669, 1.674,
1.682, 1.683, 1.688, 1.691, 1.695, 1.698, 1.707 e 1.729/2004
(Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 766 e 997/2003: e 1.351.
1.398, 1.399. 648, 1.087. 1.512, 1.567. 1.577, 1.592, 1.619. 1.620.
1.621 e 1.623/2004 (relatora: Deputada Ana Maria Resende). O
parecer sobre o Projeto de Lei n" 1.149/2003, em sua fase de
discussão, recebeu do Deputado Laudelino Augusto proposta de
emenda. A relatora, Deputada Ana Maria Resende, retira o parecer
anterior e apresenta outro parecer. no qual acata as correções
sugeridas. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2'
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.624, 1.631, 1.644, 1.658,
1.659, 1.660, 1.669, 1.674, 1.682, 1.683, 1.688, 1.691, 1.695, 1.698,
1.707 e 1.729/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Cumprida



a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de setembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalrna Diniz - Dimas Fabiano.
ATA DA 160 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 25/8/2004

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Olívia, Biel Rocha e Gustavo Valadares (substituindo este ao
Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PFL), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n"
3.204/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a 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, 10 de setembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Leonardo Quintão.

ATA DA 140 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
20 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15  LEGISLATURA, EM

25/8/2004
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 125 § 3° do Regimento Interno,
dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de
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Lei n° 1.337/2003. que institui e estrutura as carreiras do Sistema
Estadual de Saúde de Minas Gerais, e comunica a transferência do
horário das reuniões ordinárias da Comissão, as quartas-feiras. às 10
horas. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
seguintes convidados: Jomara Alves da Silva, Assessora Chefe de
Politica de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de
Estado de Planejamento; Marcelo Gouvêa Teixeira, Subsecretário de
Inovação e Logística em Saúde da SES; Maria Madalena dos Santos
e Souza. representando o Presidente do Sindicato dos Médicos:
Renato de Almeida Barros, representante da Coordenação
Intersindical dos Servidores Públicos de Minas Gerais: Carlos Augusto
dos Passos Martins. Diretor da Associação dos Trabalhadores em
Hospitais do Estado de Minas Gerais - ASTHEMG - e Dalton Cardillo
Macedo, representante do SINDISAUDE-MG, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente como autor do
requerimento que deu origem aos debates, passa a fazer as suas
considerações iniciais: logo após, passa a palavra aos convidados,
pela ordem acima mencionada, para que façam suas exposições. O
Sr. Marcelo faz uso de data show para ilustrar a sua exposição.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, com a participação
dos sequintes convidados: Rogéria Trajano, farmacêutica,
representando os técnicos de nível superior da FHEMIG; Paulo
Carvalho. Diretor do SINDSAUDE; Rogers Carvalho, Secretário da
Mesa Estadual do SUS: Mônica Abreu, Diretora da ASTHEMG:
Romualdo Moraes. Associação dos Servidores da Fundação
HEMOMINAS. e Jacó Lampert, do Sindicato dos Médicos, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Comissão faz acordo com os
representantes das Secretarias, juntamente com os representantes
sindicais, de se reunirem às 10 horas, a fim de negociarem alguns
pontos discordantes no projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, j0 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo - Célio Moreira -

Márcio Kangussu - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 20' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 31/8/2004
Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Biel Rocha e Domingos Sávio (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
deputada Jõ Moraes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
Lei Federal n° 6.683, de 1979, conhecida como Lei da Anistia, que
completará 25 anos em 28/8/2004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares, em que
solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e das
Comissões de Transporte e Obras Públicas e de Participação Popular,
com a participação dos convidados que menciona, destinada a discutir
a melhor forma de implementar o passe intermunicipal para pessoa
com deficiência e para o idoso, em nosso Estado: Durval Angelo e Biel
Rocha, em que solicitam a realização em 21/9/2004, de reunião para a
realização de audiência pública destinada a debater a campanha
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes
promovida por escolas estaduais e que está prevista para o período
de 20 a 24/9/2004: Durval Angelo (6), em que solicita ao Presidente
desta Casa a adoção de providências para a instalação de rampas de
acesso aos portadores de deficiência à mesa dos trabalhos dos
plenarinhos e do auditório, andar SE; sejam encaminhado à
Superintendência da Polícia Federal no Estado pedido de instauração
de procedimento investigatório para apurar a operação policial de
cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão na sede do
jornal O Tempo, comandada pelo delegado federal Magno José
Teixeira, no dia 26/8/2004: e à Corregedoria da Polícia Federal,
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pedido de que sejam tomadas as providências que menciona relativas
à referida operação: seja enviado à Pastoral de Rua de Belo Horizonte
manifesto de apoio pela iniciativa de reverenciar a memória dos
moradores de rua mortos em São Paulo. bem como, pelas
reivindicações de políticas públicas destinadas a resgatar a dignidade
dessas pessoas, com a coibição de atos discriminatórios de qualquer
natureza; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social,
pedido de informações sobre a situação da cadeia pública do
Município de Alfenas: seja solicitada à Secretaria de Defesa Social e à
Promotoria da Infância e Juventude desta Capital, cópia do relatório
referente a denúncias de supostas práticas de irregularidades e delitos
por parte de agentes penitenciários lotados no Centro de Internação
Provisória de Belo Horizonte - CEIP. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema acima
mencionado. Registra-se a presença dos Srs. João Batista de Oliveira.
Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE - e representante do
Sr. Marcos Montes Cordeiro, Secretário da SEDESE; Gilse Cosenza,
Presidente do Comitê Municipal de Belo Horizonte e Coordenadora da
Comissão de Anistiados: Heloísa Bizoca Greco, Coordenadora do
Movimento Tortura Nunca Mais e Márcia Martini, Diretora de
Promoção dos Direitos Humanos e Inclusão Social - SEDESE - e
Presidente da Comisão de Indenização às Vítimas de Tortura -
CRIVIT -, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Durval Angelo, como autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
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. 1° de setembro de 2004.
Roberto Ramos. Presidente - Biel Rocha - André Quintão.

ATA DA 8t REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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15' LEGISLATURA, EM 31/8/2004
As 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Célio Moreira, Doutor Viana, Padre João e Laudelino
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o relatório final da Comissão. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Célio Moreira, relator, que lê o seu relatório. Na fase de
discussão, o Deputado Padre João solicita vista do relatório, a qual é
deferida pelo Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
1 0/9/2004, às 114h45min, no Plenarinho 1, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Leonardo Quintão, Presidente - Célio Moreira - Doutor Viana - Padre

João.
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 31/8/2004
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão, Elmiro Nascimento e Marcelo
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.737/2004, no 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta (relator:



Deputado Elmiro Nascimento), Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 3.205/2004. Passa-se à 33 Fase da
Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos solicitando que sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei n°s 1.627, 1.673, 1.706/2004
(relator: Deputado Marcelo Gonçalves): e 1.694/2004 (relator:
Deputado Alberto Bejani). A seguir. a Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n°s 1.087/2003, 1.577. 1.592, 1.619, 1.620, 1.621, 1.623, 1.624,
1.631, 1.644. 1.658, 1.659, 1.660, 1.669, 1.674, 1.682, 1.683. 1.688,
1.691, 1.695, 1.698 e 1.707/2004, 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. 1° de setembro de 2004.
Alberto Bejani. Presidente - Marília Campos - André Quintão - Maria

Tereza Lara.
ATA DA 1'REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N' 16.192 NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA. EM 10/9/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Luiz Humberto Carneiro e Biel
Rocha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e a
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votação, é aprovado o parecer pela manutenção do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 16.192 (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). Cumprida a finalidade da reunião e desta Comissão, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Biel Rocha - Doutor Viana - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA SILVICULTURA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
15' LEGISLATURA, EM 1/9/2004

Às 14h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
reunião se destina a apreciar o relatório final do relator, Deputado
Célio Moreira. A Presidência informa que continua em discussão o
relatório, oportunidade em que o Deputado Padre João apresenta
diversas sugestões, as quais são acatadas pelo relator. Posto em
votação, é aprovado o relatório final. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Leonardo Quintão, Presidente - Doutor Viana - Padre João - Célio

Moreira.

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

1.739/2004
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

estudo tem por objetivo instituir a Semana da Cultura Negra, a ser



comemorada. anualmente, no mês de novembro.
Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e

Justiça examinasse o projeto quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, vem ele a este órgão colegiado a fim
de ser apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.
190, do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição da Semana da Cultura Negra proposta no projeto de lei

em questão constitui uma iniciativa de relevância, uma vez que
conscientiza a sociedade sobre sua influência na formação da
nacionalidade brasileira.

A proposição estende a comemoração do Dia Estadual da
Consciência Negra. prevista na Lei n° 11 .990. de 1995, que. por isso,
está sendo revogada.

Com exceção das cláusulas de vigência e revogação, a proposição
está estruturada em dois artigos, que dispõem sobre a instituição da
data cívica e sua inserção no calendário oficial do Estado.

O art. 22 da Constituição da República relaciona as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30, 1. determina que compete aos municípios legislar
sobre assunto de interesse local. A competência legislativa do Estado
membro está prevista no § 1" do art. 25, segundo o qual 'são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição".

Com referência à Constituição mineira, o art. 66. que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas, não
faz nenhuma referência àquela consubstanciada na proposição sob
comento.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos
Estados componentes do sistema federativo, de qualquer integrante
de seus Legislativos, sendo legitima, em conseqüência, a tramitação
da proposição em análise.

Ressalte-se, com relação ao dispositivo que determina a inserção da
data no calendário oficial do Estado, que. atualmente. cada Secretaria
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estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for
o caso, com as atividades específicas que desenvolverá. Não há,
portanto, um calendário oficial único do Estado.

Além disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de
determinado órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo,
o qual nada mais faz que implementar comando relacionado
diretamente com lei que a instituiu.

Cumpre apresentar o Substitutivo n° 1 à proposição para suprimir o
art. 20 , melhor adequá-la à técnica legislativa e estabelecer a terceira
semana do mês de novembro para a comemoração pretendida, com o
intuito de centralizar a reflexão sobre o tema no âmbito do Estado.

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

1 .739/2004, em turno único, na forma do Substitutivo n° 1 nos termos
que se seguem.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Semana da Cultura Negra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana da Cultura Negra, a ser

comemorada, anualmente, na terceira semana do mês de novembro.
Parágrafo único - A data instituída nesta lei tem como objetivo

conscientizar a sociedade sobre a importância da cultura negra na
formação da nacionalidade brasileira.

Art. 20 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias,
contados a partir da data de sua publicação.

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

n° 11.990, de 28 de novembro de 1995.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.096/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria dos Deputados Weliton Prado
e George Hilton, institui o passe escolar nos transportes coletivos



uI

intermunicipais do Estado de Minas Gerais e da outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu

parecer. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
opinou pela rejeição da proposição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, a requerimento do Deputado George Hilton, nos termos do
art. 183 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame, de forma semelhante aos Projetos de Lei

n°s 1.519/2004 e 1.786/2004 a ela anexados, pretende criar o passe
escolar nos transportes coletivos intermunicipais, beneficiando os
alunos matriculados em estabelecimento público de ensino. Enquanto
as proposições apensadas asseguram a gratuidade do transporte, a
proposição principal institui desconto de 50% da tarifa vigente para os
estudantes.

A preocupação dos autores das proposições reveste-se de grande
relevância, dado o fato de que garantir o transporte do aluno até a
escola tem sido um fator de crucial importância no combate à evasão
escolar. Só nas áreas rurais, são mais de 500 mil alunos em Minas
Gerais que necessitam de transporte até a escola, segundo
levantamento recente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP: no entanto, a medida, na forma como foi
proposta nos três projetos ora analisados, encerra problemas diversos
de ordem técnica e legal. a começar por pretender oferecer o passe
indistintamente para todos os alunos matriculados em escolas
públicas de todos os níveis de ensino. As atribuições constitucionais
do Estado. no setor educacional, limitam-se à sua rede de ensino,
assegurada a oferta dos ensinos fundamental e médio. Conforme
determina as Constituições Federal e Estadual e a Lei de Diretrizes de
Bases da Educação Nacional, programas suplementares de transporte
escolar devem ser implementados por Estados e municípios. O inciso
VII do art. 10 e o inciso VI do art. 11 da Lei n° 9.394, de 1996,
estabelecem como dever do Estado e dos municípios assumirem o
transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes, ou seja, dos
alunos matriculados nos níveis da educação básica sob a
responsabilidade dos citados entes federados.
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Observe-se que, quanto à competência do Estado, a norma se dirige
tão-somente ao transporte dos alunos da rede estadual para as
escolas. Já a proposta em exame é bastante ampla, permitindo que,
numa viagem a passeio, o estudante de escola pública, do ensino
fundamental, médio ou superior, não pague o valor integral da
passagem. Nesse caso, o projeto contraria o princípio da
razoabilidade. Não há justificativa para se conferir um tratamento
diverso aos estudantes, nos termos propostos.

No caso dos alunos da rede municipal, a competência do transporte
escolar é deferida aos municípios, não podendo o Estado invadir essa
seara. Além disso, não se inserem no conceito de "rede de ensino" do
Estado as instituições de ensino superior, ainda que públicas. Em se
tratando de transporte intermunicipal, os principais beneficiários
seriam os estudantes matriculados naquele nível de ensino, pois, no
interior, muitas vezes é necessário o deslocamento dos alunos para
outros municípios. Essa assertiva pode ser comprovada pelos dados
apresentados pelo INEP: enquanto o Estado possui 1.544
estabelecimentos que oferecem o ensino médio, distribuídos em 818
municípios, possui apenas duas universidades estaduais públicas,
cujos "campi" se distribuem apenas em 16 municípios, de forma que,
para os alunos do ensino médio, a quem de fato caberia a instituição
de uma política estadual de transporte escolar, a medida teria eficácia
bastante limitada.

Por fim, resta esclarecer que a obrigação legal com o transporte
escolar vem sendo cumprida progressivamente, conforme a
disponibilidade orçamentária do Estado, uma vez que este ainda
precisa canalizar investimentos para atingir a universalização do
ensino médio. Com a cooperação da União, por meio do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, os alunos residentes nas
áreas rurais, matriculados no ensino fundamental, podem contar com
o transporte até a escola. Com o advento do Fundo Nacional da
Educação Básica - FUNDEB -, que irá substituir o FUNDEF, mais
recursos certamente poderão ser investidos no transporte dos alunos
do ensino médio.

Dessa forma, pelas razões aduzidas, e somados os argumentos
apresentados pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas em análise precedente, entendemos que a proposição não
atende aos pressupostos de conveniência e oportunidade, que devem
nortear a análise desta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei

n°1.096/2003. no 1° turno.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Adalclever Lopes. Presidente e relator - Weliton Prado (voto

contrário) - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.456/2004

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton. o Projeto de Lei n°
1.456/2004 dispõe sobre a produção industrial nas regiões Norte e
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de apreciar o projeto.
em virtude de ter se esgotado o prazo para exame da juridicidade.
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102. do Regimento Interno, cabe-
nos examinar a matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por objetivo estabelecer que o

Estado realizará políticas públicas de apoio à produção industrial nas
regiões Norte e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Estabelece,
assim, diretrizes a serem seguidas para a consecução da finalidade
traçada e os meios a serem utilizados.

Saliente-se que os instrumentos a serem utilizados pelo Estado para
incentivar o desenvolvimento industrial das regiões assinaladas serão
empréstimos e incentivos fiscais. Nas diretrizes previstas na proposta,
encontram-se ainda medidas, tais como promoção de campanha
publicitária e destinação de recursos de fundos estaduais. Observe-se
também que o projeto prevê a criação de um grupo gestor, incumbido
de coordenar a política de desenvolvimento industrial das regiões
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mencionadas no projeto.
A implantação de uma política que visa a estimular a produção

industrial nas regiões mais carentes do Estado tem o objetivo principal
de criar condições favoráveis para o incremento da economia local,
estimulando a geração de emprego e renda por meio de ações
governamentais que apóiem o desenvolvimento por meio do
associativismo.

Visando a buscar subsídios para o aprimoramento do projeto e a
discutir seus objetivos com as populações locais, esta Comissão
realizou audiência pública na cidade de Teófilo Otôni, ocasião em que
os parlamentares presentes puderam também esclarecer as dúvidas
das autoridades e participantes da reunião. O evento deu aos
membros desta Comissão a exata dimensão da importância e
relevância da matéria, respaldando a aprovação do projeto.

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

1.456/2004 no l 0 turno.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia. relatora - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.853/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Enviada a esta Casa em 26/8/2004, a Mensagem n° 270/2004, do

Governador do Estado, solicitava fosse concedida licença ao
Governador em exercício para tratar de assuntos particulares. Em
virtude disso, a Mesa da Assembléia, no uso de competência
regimental privativa e em consonância com o disposto na Constituição
do Estado, apresentou o Projeto de Resolução n° 1.853/2004, que
concede licença ao Governador em exercício, Sr. Clésio Soares de
Andrade, para interromper o exercício de suas funções.

Aprovado em 1° turno, retorna o projeto à Mesa, nos termos do art.
79, VIII, "a", do Regimento Interno, para receber o parecer de 2 0 turno,
que, agora, passamos a emitir.

Fundamentação
0 Projeto de Resolução n° 1.853/2004, da Mesa da Assembléia, foi
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apresentado nos termos do art. 79. VII, "g", do Regimento Interno, c/c
o art. 62. XI. da Constituição do Estado, e, nos termos do art. 79. VIII.
"a". do Diploma Regimental, recebeu parecer da Mesa da Assembléia
pela aprovação, sendo aprovado em 1° turno sem emendas. Isso
posto, verifica-se que não há óbice de natureza formal à aprovação.
em 20 turno, do projeto em exame.

Ao analisar o mérito da matéria em 1° turno, a Mesa reconheceu
como justo o pleito do Governador, tendo em vista que a interrupção
dos misteres da Chefia do Poder Executivo constitui pressuposto ético
para o Governador cuidar de interesses particulares. Além disso. a
licença se dará sem remuneração, não havendo prejuízo para o
Estado.

Conclusão
Dessa forma, a Mesa da Assembléia opina pela aprovação, em 2°

turno, do Projeto de Resolução n° 1.853/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de setembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - DiIzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 26/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 26/2003. de autoria do Deputado Jayro Lessa.

que autoriza o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de Mariana
- Academia Marianense de Letras o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI W26/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de Mariana-

Academia Marianense de Letras. Ciências e Artes o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Casa de Cultura
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de Mariana-Academia Marianense de Letras, Ciências e Artes o
imóvel, e respectiva benfeitoria, com área de 1.485m 2 (mil
quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados), situado na Rua Frei
Durão, n° 84, Centro, no Município de Mariana, registrado sob o n°
10.635, às fls. 158 e 159 do livro 3-0, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mariana.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Casa de Cultura de Mariana-
Academia Marianense de Letras, Ciências e Artes.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei é inalienável e impenhorável
e reverterá ao patrimônio do Estado se for extinta a Casa de Cultura
de Mariana ou se não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1 0 de setembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 313/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 313/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Jacutinga o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no l ' turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 313/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Jacutinga os seguintes imóveis, situados nesse Município:
- terreno com área de 2.801m2 (dois mil oitocentos e um metros

quadrados), registrado sob o n° 660, a fls. 1 do livro n° 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga;
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II - terreno com área de 704.20m2 (setecentos e quatro vírgula vinte
metros quadrados). registrado sob o n 661. a fis. 1 do livro n 2. no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" deste artigo
destinam-se ao funcionamento da Escola Municipal Professor Alfeu
Duarte.

Art. 2 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3 < ' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 321/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 321/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Quintão, que assegura ao portador de deficiência visual guiado por
cão adestrado o direito de livre acesso com o animal a logradouros e
edifícios de uso público, foi aprovado no 2 turno, na forma do vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI W 321/2003
Assegura ao portador de deficiência visual guiado por cão adestrado

o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e edifícios de
uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado ao portador de deficiência visual guiado

por cão adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a
logradouros e edifícios de uso público, observadas as restrições
impostas pelos órgãos competentes responsáveis pela vigilância
sanitària.

Art. 2 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de



cento e oitenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 360/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 360/2003, de autoria do Deputado Bilac Pinto,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
Caldas o imóvel que especifica, foi aprovado no 20 turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 360/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de

Caldas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas imóvel constituído por terreno com área
aproximada de 12.321m 2 (doze mil trezentos e vinte um metros
quadrados), situado no Distrito de São Bento de Caldas, naquele
Município, registrado sob o n° 13.042, a fls. 221 do livro 3-0, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz. relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 438/2003
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n 438/2003, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Indianópolis o imóvel que especifica, foi aprovado nos
turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI W'438/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Indianópolis o

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

Indianápolis imóvel constituído de terreno com área de 10.506,25m"
(dez mil quinhentos e seis vírgula vinte e cinco metros quadrados),
situado na Fazenda Furnas, naquele Município, registrado sob o n
12.026, a fls. 27 do livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Araguari.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" deste artigo
destina-se a abrigar uma escola.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de quatro anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saladas Comissões. 1 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.400/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.400/2004, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Descoberto o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.400/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Descoberto o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Descoberto imóvel constituído de terreno e benfeitorias, com área de
660m2 (seiscentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua
Cruzeiro, s/n°, naquele Município, registrado sob o n° R-02-3.881, a
fls. 43 do livro 2-A-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São João Nepomuceno.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à instalação do setor de cultura, lazer, turismo e desportos
da Prefeitura Municipal de Descoberto.

Art. 2 0— O imóvel descrito nesta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, caso não lhe seja dada a destinação prevista no parágrafo
único doart. 1°.

Art. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.401/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.401/2004, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Corinto o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.401/2004
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel
que especifica.

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

Corinto imóvel constituído por terreno com área de 1.276,64m (mil
duzentos e setenta e seis vírgula sessenta e quatro metros
quadrados), a ser desmembrado de uma área total de 8.617,50m
(oito mil seiscentos e dezessete vírgula cinqüenta metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o n° R.1-980, a fls. 180 do
livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à utilização como via pública, denominada Rua José Chico.

Art. 2°— O Município de Corinto, a título de contraprestação, poderá
executar obras de urbanização e infra-estrutura e realizar melhorias
na canalização de drenagem interna da Escola Estadual Alencastro
Guimarães.

Art. 3°— O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado. caso não lhe seja dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 4— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 1° de setembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Dimas Fabiano. relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N
1.853/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.853/2004, de autoria da Mesa da

Assembléia, que concede licença ao Governador do Estado em
exercício. Sr. Clésio Soares de Andrade, para interromper o exercício
de suas funções, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.853/2004
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Concede licença ao Governador do Estado em exercício, Sr. Clésio
Soares de Andrade, para interromper o exercício de suas funções.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica concedida ao Governador do Estado em exercício, Sr.

Clésio Soares de Andrade, licença, sem remuneração, para
interromper o exercício de suas funções no período de 8 de setembro
de 2004 a 14 de setembro de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 2 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Padre João.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -

JUCEMG - pelo transcurso do 1110 aniversário de sua fundação
(Requerimento n°3.127/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à AMAGIS pelo transcurso do 32 0 aniversário de sua
fundação (Requerimento n°3.132/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Deputado Estadual Neider Moreira por sua
posse como Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de
Reforma Agrária (Requerimento n° 3.177/2004. do Deputado
Leonardo Moreira).

de aplauso à empresa Sadia pelo transcurso de seus 60 anos de
fundação, em junho passado, e pelo anúncio de novos investimentos
no Estado, da ordem de R$29.000.000,00 (Requerimento n°
3.204/2004, do Deputado Doutor Viana).



BELO HORIZONTE, SABADO, 4 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA, EM 2/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise e da Deputada Maria Olívia
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 271/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.855/2004), do Governador do Estado
- Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.856 a 1.858/2004 - Requerimentos

n°s 3.242 a 3.258/2004 - Requerimentos das Comissões de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira - Proposição não Recebida:
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente e de Turismo e do
Deputado Antônio Carlos Andrada - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Sargento Rodrigues e Doutor Viana - 2" Parte (Ordem do
Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 80/2004 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.853/2004 e dos Projetos
de Lei n os 26, 313, 321, 360 e 438/2003 e 1.400 e 1.401/2004;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Fiscalização Financeira; aprovação - 2" Fase: Palavras da Sra.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana
- Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
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João Leite - José Henrique - José Milton - Leonardo Quintão - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Marília Campos - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0- Secretário, procede à leitura

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

- A Deputada Marília Campos, i 3 -Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 271/2004*
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a alienar parte das
ações da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG - a qualquer
empresa do Sistema PETROBRAS, mantido o controle acionário pela
CEMIG.

A GASMIG, empresa controlada da CEMIG, foi constituída
concessionária dos serviços de distribuição de gás canalizado em
todo o Estado de Minas Gerais por meio da Lei n° 11.021, de 12 de
janeiro de 1993, tendo sido celebrado o respectivo contrato de
concessão em 27/7/95.

O gás natural é hoje uma das mais relevantes fontes energéticas
que possibilita às empresas que o utilizam grande redução nos custos
de produção. Não bastasse esse aspecto, trata-se de fonte energética
menos poluente do que a maior parte das opções disponíveis.
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Entretanto, está praticamente esgotada a capacidade de 3,5 milhões
de m 3/d do único gasoduto de suprimento de gás para Minas Gerais.
uma vez que o volume atual contratado com os clientes da GASMIG já
é de 3.0 milhões de m 3/d de gás.

Segundo estudos elaborados pela GASMIG visando determinar as
potencialidades do mercado de gás natural no Estado de Minas
Gerais e as ações necessárias para o seu desenvolvimento, foi
identificado um mercado de 9.6 milhões de m/d em 2010, contra o
volume atual de vendas da GASMIG. de 3,0 milhões de m3/d.
Entretanto, a ampliação da rede de distribuição e de transporte de gás
canalizado demanda investimentos da ordem de US$475.000.000,00.

O Governo Estadual vem desempenhando adequadamente seu
papel na distribuição do produto. Deve-se perceber, todavia, que o
setor tende a crescer bastante, o que vai exigir investimentos muito
maiores. Minas Gerais. portanto, deve aumentar seus investimentos
no intuito de permitir que as diversas regiões do Estado possam ter
acesso a esse produto o mais rápido possível, pois já é o gás natural
importante fator de competitividade para as empresas.

Para a viabilização dos investimentos necessários às ampliações
das redes de distribuição e de transporte de gás canalizado, foi
celebrado um Acordo de Associação entre a CEMIG e a
PETROBRAS, através de sua afiliada GASPETRO. na GASMIG. cuja
eficácia e exigibilidade de todas as obrigações nele previstas ficam
sujeitas à aprovação do projeto de lei em anexo

Essa associação prevê a venda pela CEMIG para a GASPETRO de
40% do capital social da GASMIG, mantido o controle acionário pela
CEMIG. Estabelece também o compromisso da PETROBRAS de
construir os gasodutos de transporte e o compromisso da GASPETRO
de aportar, juntamente com a CEMIG, recursos necessários para a
construção dos gasodutos de distribuição de gás. Prevê também, o
atendimento aos novos mercados da GASMIG de forma tempestiva.
garantindo assim a competitividade da indústria mineira.

Em contrapartida aos compromissos da PETROBRAS, a GASMIG
passará a ter uma administração compartilhada entre CEMIG e
GASPETRO.

Para atendimento aos suprimentos adicionais de gás aos
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estabelecidos no Plano Diretor, a GASMIG outorgará à PETROBRAS
preferência no suprimento, em igualdade de condições com terceiros.

A associação em questão passa a ser, dessa forma, a solução para
a questão do gás natural no Estado, sendo relevante destacar,
finalmente, que, estando a distribuição de gás a cargo de empresas
com tradição nesse setor, poderá o consumidor usufruir de uma rede
de distribuição sempre atualizada tecnologicamente.

Estas, as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
nobres pares o projeto de lei em anexo, que permitirá a ampliação das
redes de distribuição e de transporte de gás canalizado no Estado de
Minas Gerais.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.855/2004

Autoriza a participação de empresa do Sistema PETROBRAS no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -,
altera a Lei n° 11.021, de 11 de janeiro de 1993, e dá outras
providências.

Art. 10 - Fica a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
autorizada a associar-se com qualquer empresa do Sistema
PETROBRAS, assim entendidas a Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS -, qualquer de suas subsidiárias diretas ou indiretas,
inclusive a Petrobras Gás S.A. - GASPETRO - ou qualquer de suas
subsidiárias, mediante a alienação de ações representativas do capital
social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG - de que é
titular, desde que assegurada à CEMIG o controle acionário da
GASMIG.

Parágrafo único - Cabe à CEMIG estabelecer o preço de venda das
ações, conforme os laudos de avaliação econômico-financeira da
GASMIG, elaborados especificamente para este fim, que será pago
em moeda corrente nacional.

Art. 20 - Fica a CEMIG autorizada a celebrar acordo de acionistas
com empresa do Sistema PETROBRAS, que poderá contemplar:

- o direito de a empresa do Sistema PETROBRAS indicar e eleger:
a) até quatro membros titulares e seus suplentes para integrar o

Conselho de Administração que será composto por nove membros
titulares e seus suplentes:



b) um membro e seu suplente para integrar o Conselho Fiscal que
será composto entre três a cinco membros titulares e seus suplentes:
e

c) até dois membros para integrar a Diretoria Executiva da GASMIG
que será constituída por cinco membros;

II - a regulação dos direitos e das obrigações das partes,
especialmente no que se refere a:

a) administração da GASMIG:
b) exercício do direito de voto, inclusive a necessidade de voto

conjunto nas deliberações das matérias elencadas nas alíneas c" a

c) alteração do Estatuto Social:
d) aprovação do planejamento estratégico e do orçamento da

GASMIG:
e) tomada anual das contas dos administradores e a deliberação

sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas:
f) avaliação de bens com que cada acionista concorrer para

formação do capital social, observadas as determinações legais:
g) transformação, fusão, incorporação, cisão da GASMIG, sua

dissolução e liquidação:
h) autorização à GASMIG a participar no capital de outras

sociedades, como acionista ou quotista:
i) autorização da emissão de debêntures ou quaisquer títulos de

dívida;
j) destinação dos lucros e a política de distribuição de dividendos e

juros sobre o capital:
1) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer

acordos, transações ou contratos entre a GASMIG e quaisquer de
seus acionistas titulares de ações com direito de voto ou com
quaisquer controladoras, controladas, coligadas ou empresas sob o
controle comum das acionistas:

m) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer
acordos, transações ou contratos de valor total superior àquele
estabelecido no Estatuto Social da GASMIG como de competência do
seu Conselho de Administração:

n) autorização da criação e resgate de bônus de subscrição ou



obrigações assemelhadas:
o) abertura ou fechamento do capital social da GASMIG;
p) aumento ou redução do capital social, ressalvadas as hipóteses

em que o aumento de capital seja de competência do Conselho de
Administração, dentro dos limites do capital autorizado da GASMIG;

q) estabelecimento dos limites de competência, em moeda, do
Conselho de Administração para as deliberações a que se referem
determinadas matérias;

r) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de contratos de
aquisição de gás;

s) outorga recíproca do direito de preferência na aquisição de ações
da GASMIG que qualquer acionista alienar inclusive na hipótese de
alienação do controle da GASMIG, neste caso em igualdade de
condições com a melhor proposta apresentada na respectiva licitação;

t) direito recíproco da CEMIG e da empresa do Sistema
PETROBRAS de venderem conjuntamente as participações
acionárias que detiverem no capital social da GASMIG, na hipótese de
o outro acionista desejar alienar a terceiros a sua participação
acionária na Companhia, quando o direito de preferência na aquisição
das ações não for exercido, pelo mesmo preço e condições
constantes do aviso de alienação.

§ l O - Não se aplica o disposto na alínea "s" na hipótese da
alienação for para sociedade controladora, controlada ou sob o
controle comum do mesmo acionista ou aos membros do Conselho de
Administração.

§ 2° - A CEMIG terá o direito, em qualquer hipótese, de indicar a
maioria dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da
Diretoria da GASMIG.

§ 3° - O acordo de acionistas poderá conter cláusula segundo a qual
terceiros adquirentes de ações da GASMIG deverão necessária e
previamente aderir ao referido acordo, inclusive no caso de alienação
do controle da GASMIG pela CEMIG.

Art. 3° - Ficam a CEMIG e a GASMIG autorizadas a pactuar
convenção de arbitragem com empresa do Sistema PETROBRAS,
com vistas a solucionar disputas decorrentes dos acordos e dos
contratos que vierem a ser celebrados para implementar a associação
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de que trata o art. l.
Parágrafo único - Ficam vedadas as decisões arbitrais com

fundamento na eqüidade ou com base nos usos e costumes.
Art. 40 - A CEMIG e PETROBRAS ou empresa por elas controladas

para as quais tenham sido transferidas as ações detidas no capital
social da GASMIG não poderão vender a terceiros as participações
acionárias que detiverem na Companhia pelo prazo de 7 (sete) anos a
contar da data da assinatura do Acordo de Acionistas ou até que
tenha havido o incremento de 3,5 milhões m 3/dia (três milhões e
quinhentos mil metros cúbicos por dia) da capacidade de transporte e
distribuição de gás em relação à capacidade existente naquela
mesma data, sob pena de extinção dos direitos do acionista previstos
no Acordo de Acionistas.

Parágrafo único - Antes de decorrido o prazo de que trata o caput. o
acordo de acionistas, a convenção de arbitragem e o contrato de
associação não se aplicam ao adquirente das ações nas seguintes
hipóteses:

- caso a empresa do Sistema PETROBRAS venha alienar ações de
sua titularidade no capital social da GASMIG; ou

II - ocorrendo a privatização da PETROBRAS ou de qualquer de
suas subsidiárias ou controladas que seja titular de ações do capital
social da GASMIG.

Art. 5° - A GASMIG poderá outorgar à PETROBRAS o direito de
preferência na venda do gás natural comprado pela GASMIG, em
igualdade de condições com terceiros.

Art. 6° - O art. 1° da Lei n° 11.021, de 11 de janeiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -,
constituída por deliberação da assembléia geral de acionistas
realizada em 15 de julho de 1986, é uma sociedade anônima sob
controle indireto do Estado que tem por objeto a aquisição,
armazenamento, transporte. transmissão, distribuição e
comercialização de gás combustível ou de subprodutos e derivados.

§ 1° - A GASMIG fica constituída concessionária do Estado para a
exploração das atividades previstas no caput.

§ 2° - A GASMIG integra a administração indireta do Estado, ficando
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mantido o seu controle acionário pela Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG.

§ 
30 - A GASMIG, sem prejuízo das atividades previstas no caput,

poderá efetuar a aquisição. montagem e fabricação de equipamentos
• componentes, objetivando suprir o mercado com sistemas eficientes
• seguros, otimizando o uso de gás combustível ou de subprodutos e
derivados, bem como executar os serviços necessários para a ligação
e assistência técnica.
§ 

40 - As atividades da GASMIG previstas neste artigo serão
desenvolvidas diretamente ou por intermédio de empresas de que
participe, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do
Conselho de Administração.".

Art. 70 - Os órgãos estaduais competentes, nos processos de
autorização ou de licença dos empreendimentos necessários ao
incremento da oferta de gás canalizado no Estado de Minas Gerais,
atenderão aos princípios que regem a Administração Pública.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno e do § 15 do art. 14 da Constituição do Estado.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Carlos Ayres Britto, Relator do Supremo Tribunal Federal,
solicitando informações para instruir a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 3.288.

Do Sr. Mário Heringer, Deputado Federal, encaminhando sugestão
de matéria a ser tratada por este Legislativo, por meio de projeto de
lei. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Presidente do IPSEMG,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.453/2004, do Deputado Padre João. (- Anexe-se ao Requerimento
n° 2.453/2004.)

Do Cel. PM Helvécio Gomes, Subchefe do Estado-Maior da PMMG,
prestando esclarecimentos acerca do Requerimento n° 2.423/2004, do
Deputado João Bittar.

Do Sr. Luis André Muniz, Superintendente de Administração e
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Finanças da Agência Nacional de Águas, comunicando celebração de
termo aditivo a convênio entre esse órgão e o Estado. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 das Constituição
Estadual. c/c O art. 100, inciso XVI. do Regimento Interno.)

Da Sra. Gabriela Conceição, Gerente Executiva da Sociedade
Brasileira de Computação, encaminhando considerações sobre a
reforma universitária. (- A Comissão de Educação.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N`1.856/2004
Dispõe sobre o Cartão de Identificação de Transgéneros - CIT - no

Estado.
Art. 1° - O Cartão de Identificação de Transgêneros - CIT - tem o

objetivo de fornecer a transexuais e travestis documento facultativo
hábil para atendimento no Sistema único de Saúde do Estado.

Art. 2° - Para obtenção do Cartão, o requerente deverá ser maior de
18 anos e apresentar:

a) documento oficial de identidade:
b) prova de residência no Estado há pelo menos três meses:
c) duas fotos 3 x 4 recentes.
Art. 3° - O CIT será emitido pela Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e Esportes, que manterá cadastro com os
dados referentes ao portador do cartão.

Art. 4° - A emissão do CIT será gratuita para os que se declararem
carentes.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 2004.
Biel Rocha
Justificação: O Rio de Janeiro. Campinas e Salvador estão

viabilizando uma iniciativa inovadora: a emissão de uma carteira de
identidade especial, destinada a travestis e transexuais, que objetivará



o atendimento desse segmento em órgãos públicos de saúde. Sem
conotação oficial, virá com o nome feminino adotado pela pessoa, a
data de nascimento, dados da carteira de identidade original e uma
foto atualizada, em trajes de "gala". O RG convencional, entretanto,
não poderá ser substituído pelo documento, que tem caráter
simbólico.

A iniciativa busca promover o resgate da auto-estima e da cidadania
dessas pessoas possibilitando, ainda, a efetivação de um cadastro
com os dados dos travestis que residem na cidade. No momento da
retirada da carteirinha, onde constará o nome feminino escolhido por
ela, o travesti assinará um documento no qual se compromete a
participar de oficinas e palestras nas áreas de saúde, educação e
cidadania. A identificação pela carteirinha, que poderá vir a ser aceita
como documento em órgãos públicos, tais como postos de saúde. é
baseada em experiências positivas do Rio de Janeiro e de Salvador.
Na capital baiana ela já existe há cinco anos.

Essa identificação pretende resgatar a auto-estima e a cidadania
dos travestis, que, muitas vezes, não têm a identidade respeitada,
além de procurar melhorar o relacionamento entre as profissionais que
trabalham na noite e a sociedade, contribuindo, assim, para tirar da
marginalidade esse segmento da população.

Segundo o depoimento de Cynthia Close. 52 anos, que é travesti e
trabalha como esteticista, "o valor dessa carteira de identificação é
que, de agora em diante, nós travestis poderemos ser atendidos em
certos estabelecimentos pelos nomes que escolhemos. Aquele
constrangimento de ser atendida em hospitais pelo nome masculino
vai acabar. Quando isso acontecia era terrível, todo o mundo ficava
olhando assustado para a gente. Com a carteirinha, acredito também
que podemos reduzir o preconceito que existe contra nós, seremos
cidadãs completas. A Prefeitura dá um ótimo exemplo, e espero que
outras cidades adotem a idéia".

Sugerimos a adoção da mesma medida em Minas Gerais, como
forma de contribuir diretamente para o resgate da cidadania dos
travestis e transexuais no nosso Estado e, indiretamente, com a
redução da violência praticada contra essas pessoas. Confiamos, pelo
alcance social da proposição, na incondicional aprovação deste
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projeto por esta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do
art. 188. c/c o art. 102. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.857/2004
Dispõe sobre o Registro de União e Comunhão Afetiva no Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Registro de União e Comunhão Afetiva, a ser efetuado

nos Cartórios de Notas do Estado de Minas Gerais, tem a finalidade
de registrar contratos particulares de união e comunhão afetiva, com
ou sem compromisso patrimonial, independentemente da identidade
ou oposição de sexo dos contratantes.

Art. 2° - Para proceder ao Registro, os requerentes deverão:
- ser plenamente capazes:
- apresentar prova de serem solteiros ou solteiras, viúvos ou

viúvas, divorciados
ou divorciadas;
III - viver uma relação de fato duradoura, em comunhão afetiva:
IV - ter domicilio no Estado;
V - apresentar contrato assinado por duas testemunhas, com firma

reconhecida.
Art. 30 - O Registro de União e Comunhão Afetiva será gratuito para

aqueles que se declararem pobres no sentido legal.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 2004.
Biel Rocha
Justificação: O art. 50 da Constituição da República garante que

"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" e
que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações". O
inciso XXX do art. 70 assegura a proibição de diferença de salários.
exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo.

No Rio Grande do Sul, decisão inovadora, de repercussão nacional.
permitiu que parceiros do mesmo sexo registrem sua união afetiva
naquele Estado. Foi publicada no "Diário da Justiça" a medida baixada



pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Aristides Pedroso
de Albuquerque Neto, na qual passou-se a permitir que os Cartórios
de Registros de Notas do Estado do Rio Grande do Sul registrem
documentos relativos às uniões afetivas de pessoas do mesmo sexo.

O Provimento n° 06/2004-CGJ, de 17/2/2004. teve origem no pedido
de informações da 2a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a qual teria
recebido informações da negativa de vários tabelionatos da Capital
desse Estado em lavrar escritura pública de união estável de parceiros
homossexuais. A Corregedoria-Geral da Justiça, então, acrescentou
parágrafo único ao art. 215 da Consolidação Normativa Notarial
Registral do Estado do Rio Grande do Sul. nos seguintes termos:

"As pessoas plenamente capazes, independente da identidade ou
posição de sexo, que vivam uma relação de fato duradoura, em
comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, poderão
registrar documentos que digam respeito a tal relação. As pessoas
que pretendam constituir uma união afetiva na forma anteriormente
referida também poderão registrar os documentos que a isso digam
respeito".

A Constituição Federal prevê, no § 3° do art. 226, o reconhecimento
da "união estável" entre o homem e a mulher. Embora o texto
constitucional não explicite ainda uma regra específica para os
relacionamentos homossexuais, a jurisprudência tem buscado no
instituto da "união estável': fundamentos jurídicos para, por analogia,
proteger estas relações. E cediço que esta modalidade de parceria
civil existe de fato, não devendo, portanto, permanecer à margem da
proteção do direito e do Estado.

A propósito, afirmou o magistrado que, "quando se trata de relações
de fato, caracterizadas como união estável - entre homem e mulher -,
a própria Constituição tutela (art. 226, § 3°, da CF). Mesmo que ainda
não caracterizada como união estável, como na hipótese regrada pela
Constituição, os interessados poderão fazer o registro dos
documentos que digam respeito à relação afetiva, com base no
princípio da segurança jurídica".

E relevante informar que, consoante o art. 22, inciso XXV, da
Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre
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registros públicos. Por esta razão, não se trata, nem nesta proposta
nem na decisão gaúcha, de inovar com a criação de nova modalidade
de registro público. Como se pode depreender dos dispositivos a
seguir transcritos, a hipótese por nós sugerida já encontra previsão na
Lei Federal n° 6.015. de 31/12/73 (Lei de Registros Públicos):

"Art. 127 - No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição: 1 - dos instrumentos particulares, para a prova das
obrigações convencionais de qualquer valor: (...) VII - facultativo, de
quaisquer documentos, para sua conservação."

"Art. 129 - Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: ( ... ) 9 0) os
instrumentos de cessão de direito e de créditos, de sub-rogação e de
dação em pagamento".

E necessário esclarecer, ainda, que tal registro não tem o condão de
declarar a validade jurídica, para todos os efeitos, da união ou
comunhão afetiva ou de gerar efeitos quanto ao registro civil de
pessoas naturais (nome e estado civil), não se dispensando, para tais
casos, a manifestação judicial.

Mesmo os possíveis dispositivos contratuais que se refiram a
doação de bens imóveis entre os contratantes devem
obrigatoriamente obedecer ao disposto na Lei Federal n° 10.406, de
10/12002 (Código Civil). ou seja. cada contratante, em havendo
herdeiros necessários. só poderá dispor da metade de seus bens,
devendo tal registro igualmente ser processado no cartório
competente.

O direito nasce, também, do fato social e dos costumes. Uma
demonstração da evolução no reconhecimento das relações
homossexuais pela sociedade é a decisão do Conselho Nacional de
Imigração de reconhecer os casais do mesmo sexo para efeito de
vistos, no Brasil. Pela Resolução Administrativa n° 03, de 3/1212003,
publicada pelo "Diário Oficial da União" em 12/12/2003, qualquer
casal, sem distinção de sexo dos parceiros, sendo um deles brasileiro,
pode requerer visto temporário ou permanente ou até a permanência
definitiva no País, contanto que provem viver uma união estável.

O Conselho Federal de Medicina, antecipando-se à Organização
Mundial de Saúde, já em 1985 tornou sem efeito o código 302 da



Classificação Internacional de Doenças, não considerando mais a
homossexualidade como desvio ou transtorno sexual".

O Ministro-Chefe da Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação
- CNCD - têm solicitado a imediata aprovação, pelo Congresso
Nacional, do Projeto de Lei Federal n° 115/95, da atual Prefeita de
São Paulo, Marta Suplicy, que reconhece a parceria civil registrada
entre pessoas do mesmo sexo.

O Registro de União e Comunhão Afetiva representará, na verdade,
grande avanço social ao normatizar relações já existentes e notórias
em toda a sociedade. Hoje vivemos uma lacuna jurídica frente às
relações que não são heterossexuais, as quais não encontram
substrato legal para sustentar as diversas implicações jurídicas,
patrimoniais, financeiras, sociais e morais que decorrem de relações
afetivas estabelecidas com expectativa de durabilidade e estabilidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.858/2004
Dispõe sobre o transporte de cadáveres e ossadas humanas no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O serviço de transporte intermunicipal por via terrestre de

cadáveres e ossadas exumadas, bem como o fornecimento de urnas
e caixões mortuários, é livre à empresa que estiver regularmente
autorizada a prestar serviço funerário no município em que ocorrer o
óbito ou no município em que se dará o sepultamento.

Art. 20 - O transporte por via terrestre de cadáveres e ossadas
exumadas se dará exclusivamente em carro fúnebre registrado em
nome da empresa funerária autorizada a executá-lo, devendo constar
no campo "espécie" do certificado do veículo a denominação "veículo
funerário".

Art. 30 - Excluem-se da obrigação de que trata o artigo anterior os
transportes de cadáveres e ossadas exumadas por carro do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal.

Art. 40 - A responsabilidade pela guarda do cadáver a ser
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transportado caberá às empresas que realizam o transporte.
respondendo pela sua remoção inicial e pela sua entrega no cemitério.

Parágrafo único - O condutor do veículo deverá portar toda a
documentação referente ao serviço prestado.

Art. 5° - As empresas ou os transportadores licenciados deverão
estar em dia com todas as taxas exigidas para circulação conforme
resolução do DENATRAN.

Art. 6° - E obrigatório o uso de uniforme e crachá com foto do
condutor do veículo, o qual deverá conter os dados pessoais e o nome
da funerária ou da empresa funerária.

Art. 7° - Os veículos utilizados para o serviço de transporte de
cadáveres humanos não poderão ser utilizados para outro fim.

Art. 8° - Os veículos utilizados para transporte de cadáveres
humanos deverão ser emplacados com placas na cor vermelha,
conforme exigência legal para retirada de corpos das dependências
do Instituto Médico Legal.

Art. 9° - Os veículos deverão ter dimensões mínimas compatíveis
com o tamanho dos caixões. das urnas ou dos esquifes, existentes no
mercado e deverão estar padronizados com as seguintes
características:

- a mesa para colocar o corpo deverá ter as seguintes medidas:
1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento e 0.80m
(oitenta centímetros) de largura:

II - a pintura constante na lataria do veículo deverá ter cores
contrastantes com a da inscrição feita no veículo;

III - na traseira do veículo deverá constar identificação com a
inscrição "funerária" com letras de no mínimo 10cm (dez centímetros):

IV - os vidros laterais, exceto os paralelos aos bancos dianteiros, e o
pára-brisa traseiro dos veículos serão opacos, objetivando a
invisibilidade do caixão, da urna ou do porta-esquife:

V - a carroceria ou a parte destinada a colocação da urna deverão
ser revestidas por material impermeável:

VI - os veículos deverão estar equipados com presilhas ou outro
dispositivo, destinados a fixar os caixões. urnas ou esquifes:

VII - é obrigatória a colocação de divisória de material de fácil
assepsia entre o habitáculo do veículo e a cabine do motorista:



VIII - é vedada a colocação de qualquer outro tipo de letreiro,
engenho publicitário ou artefato que desvirtue o caráter solene
inerente a um funeral;

IX - os veículos terão de se apresentar limpos e em perfeitas
condições de funcionamento, conservação e estética.

Art. 10 - As agências funerárias terão que possuir no mínimo um
veículo apropriado para remoção de corpo cadavérico humano,
obedecidas as determinações legais.

Art. 11 - Somente poderão fazer o serviço de transporte funerário os
veículos no máximo com dez anos de fabricação.

Art. 12 - As transformações necessárias para adaptação do veículo
deverão estar de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito e do INMETRO.

Art. 13 - Será permitido o uso do veículo regularizado para serviços
de outras funerárias, ficando a funerária contratante responsável pelos
atos do condutor.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: A presente proposta de lei visa a disciplinar o

transporte de cadáveres e ossadas humanas exumadas no Estado. A
dignidade de uma pessoa não se restringe apenas enquanto ela está
viva, mas se estende após sua morte. Este projeto visa também a
proteger os trabalhadores e as trabalhadoras que executam esse tipo
de serviço, tão essencial à nossa sociedade, dando-lhes a segurança
e a proteção necessárias. Ressaltamos também a importância da
responsabilidade pela guarda dos cadáveres por parte das empresas
que os transportam, bem como a adaptação dos veículos utilizados
com tal fim. Contamos com o apoio dos demais pares desta Casa
Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.242/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja



formulado voto de congratulações com o Município de Mato Verde
pelos 81 anos de sua emancipação.

N° 3.243/2004. do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Manga pelos 81
anos de sua emancipação.

N° 3.244/2004, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Francisco Sá
pelos 80 anos de sua emancipação.

N° 3.245/2004, do Deputado Arlen Santiago. solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bom Sucesso
pelos 132 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.24612004, do Deputado Dalmo Ribeiro, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Rede Globo de Televisão
pelos 35 anos do Jornal Nacional.

N° 3.247/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Rádio Inconfidência pelo
transcurso do 68° aniversário de sua criação. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 3.248/2004, do Deputado Dimas Fabiano, pleiteando sejam
solicitados ao Secretário de Cultura os nomes de todas as bandas que
estão incluídas no Programa de Apoio às Bandas Civis, mantido por
essa Secretaria. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.249/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Wanderley Ávila
por sua indicação para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
(- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.250/2004, do Deputado Sebastião Helvécio. solicitando seja
formulado apelo ao Gerente do Programa de Arrendamento
Residencial da CEF. em Brasília. com vistas a que seja aplicado o
fator de arrendamento de 0,5% nos empreendimentos PAR, em Juiz
de Fora. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.251/2004, da Comissão de Transporte. pleiteando sejam
solicitadas informações à Presidente da Rede Minas de Televisão
acerca da interrupção da exibição, desde abril deste ano, do programa
'Jornal Visual-Minas". (- Semelhante proposição foi apresentada
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anteriormente pela Deputada Maria Tereza Lara. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.033/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N" 3.252/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se
envie à referida Comissão cópia de documentação referente aos
contratos firmados com as empresas prestadoras de serviço de
locação e manutenção de balanças nas rodovias estaduais.

N° 3.253/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja enviado pedido de informações ao Presidente da Loteria do
Estado de Minas Gerais sobre os prejuízos causados pelo
descumprimento de claúsulas do contrato firmado pela Loteria com a
empresa GTech Brasil. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.254/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente da Polícia Federal em Minas
Gerais com vistas a que se instaure procedimento investigatório para
apurar a operação policial de busca e apreensão na sede do jornal "O
Tempo".

N° 3.255/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam tomadas providências a respeito de reclamações recebidas
pela referida Comissão de condições inadequadas na cadeia pública
do Município de Alt enas.

N° 3.256/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
inserido nos anais da Casa manifestação de apoio à Pastoral de Rua
de Belo Horizonte pela iniciativa de reverenciar a memória dos
moradores de rua mortos em São Paulo e pela sua atuação no que
concerne a essas pessoas.

N° 3.257/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Gerente Regional da ANATEL com vistas à
aplicação da Resolução n° 373, de 3/6/2004.

N° 3.258/2004, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornal "O Tempo de Betim':,
pela comemoração dos 30 anos de sua fundação, em 7/9/2004. (- A
Comissão de Transporte.)

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo



para que seja providenciada a instalação de rampas nos plenarinhos e
no auditório desta Casa, com vistas a permitir melhor acesso dos
portadores de deficiência à mesa dos trabalhos. (- A Mesa da
Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Fiscalização Financeira.

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173. c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado de Minas Gerais - SJPMG - pela passagem do "Dia do
Jornalista" em 10/9/2004.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Turismo e do Deputado Antônio Carlos
Andrada.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, faremos repercutir a
audiência pública realizada ontem, na Comissão de Saúde, para que
todos tomem conhecimento. Trouxemos a debate a possibilidade da
terceirização do serviço de radiologia do Hospital Militar, um assunto
de grande importância.

Hoje há cerca de 195 mil dependentes diretos do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, que também utilizam o
Hospital Militar. São Bombeiros, policiais militares, pensionistas,
esposas e filhos, da ativa e reformados. O hospital, construído com o
sacrifício de vários militares que trabalharam diretamente na obra,
representa muito para os policiais, Bombeiros e dependentes.
Aproveitamos este espaço para tratar do assunto, pois se trata de
uma autarquia pública.

Na audiência pública, ouvimos o Ten.-Cel. Mauro Silva Veloso, que



responde pela diretoria do hospital, e o Cel. Rômulo Diniz, atual
Diretor de Saúde da Polícia Militar. Ao ouvir as autoridades e as
entidades de classe - estas contrárias à terceirização -, entendemos
que estamos no caminho certo, apesar de os Diretores terem deixado,
nas entrelinhas, a possibilidade de a terceirização ocorrer.

Lembro que o hospital tem milhares de dependentes. Já
enfrentamos um grave problema, que, por duas vezes, levei ao
conhecimento do Secretário de Governo. Deputado Federal Danilo de
Castro. Trata-se de nossa preocupação com o IPSM, uma vez que há
cortes de convênios com clínicas, hospitais, médicos e dentistas, em
diversas cidades do interior do Estado, por falta de repasse das
contribuições estaduais. Agora, há mais uma possibilidade de
desmantelamento da estrutura orgânica da saúde dos policiais,
Bombeiros, pensionistas e dependentes.

Estamos aqui para discordar da terceirização do serviço de
radiologia do Hospital Militar. Pasmem! Ainda teremos de conviver
com a possibilidade de realocação de recursos humanos, pois há 18
praças e 4 oficiais técnicos em radiologia. Para nossa surpresa, o que
levou o Comando da polícia, por meio da Diretoria de Saúde, a
pretender a terceirização é não querer pagar o que a lei determina:
adicional de insalubridade a 22 servidores técnicos em radiologia.
Tivemos a colaboração dos Deputados Doutor Ronaldo, Márcio
Kangussu, Célio Moreira e Ricardo Duarte.

Este, naquela oportunidade, como médico e Presidente da
Comissão de Saúde, teve a oportunidade de expressar ao Cel.
Rômulo Diniz, Diretor de Saúde, e ao Ten.-Cel. Mauro Silva Veloso,
Diretor do Hospital Militar, que a Comissão de Saúde é totalmente
contrária à terceirização desse tipo de serviço.

Pasmem, Deputados Doutor Ronaldo e Doutor Viana, médicos, e
outros que exercem o mandato de Deputado e cumulativamente
continuam exercendo a medicina' A Polícia Militar, para fugir a uma
determinação legal de pagar aquilo que, durante oito anos, esses 22
militares recorreram ao Judiciário, ganhando em primeira e em
segunda instâncias, e no STF o direito de receber o adicional de
insalubridade... A justiça não foi cega, agiu de forma correta. Foram
oito anos perambulando nos tribunais, para que a justiça determinasse



que os técnicos em radiologia, em contato com esse tipo de aparelho,
recebessem o adicional de insalubridade.

Foi uma saída equivocada, já que, se for efetivamente concretizada,
será o desastre para o atendimento médico-hospitalar do Hospital
Militar e consequentemente para seus dependentes. A saída foi
propor um estudo para terceirizar o serviço de radiologia do Hospital
Militar. Estamos chegando a uma situação inconcebível por parte da
administração pública.

Não podemos admitir que, numa tentativa de fuga para pagar aos
servidores o que lhes é devido, o Estado, por meio de seus
administradores diretos, utilize de subterfúgio. que, se concretizado.
prejudicará a grande família policial e o Corpo de Bombeiros Militares
do Estado de Minas Gerais.

Defendemos a manutenção do Hospital Militar, pois os policiais e os
Bombeiros, que diuturnamente arriscam a vida para defender a
sociedade, precisam de amparo à saúde. Não apenas eles, mas
também seus dependentes precisam de tratamento adequado e à
altura da envergadura do trabalho prestado. Essas pessoas prestam
serviços que podem chegar a 6, 8, 12, 24, 48 horas, pois há
determinadas operações de Bombeiros e de policiais que não devem
nem podem ser interrompidas.

Necessitamos de uma rede orgânica hospitalar. de um atendimento
que faça frente a esse tipo de trabalho. pois, segundo a ONU, trata-se
da profissão mais estressante do mundo. Portanto, requer-se carinho
especifico e adequado para o tratamento desses servidores. Não
entendemos a proposta do Ten.-Cel. Mauro Silva Veloso, com a
aquiescência do seu Diretor de Saúde, o Cel. Rômulo Diniz, de propor
a possibilidade de terceirizar o Hospital Militar.

Faço um apelo à grande família policial, Bombeiro Militar, bem como
às viúvas, às pensionistas e aos dependentes. para que escrevam ao
Diretor de Saúde, que enviem "e-mails" ao Ten.-Cel. Mauro Silva
Veloso. Diretor do Hospital Militar, a fim de que ele não vá adiante
com a proposta de terceirizar o serviço de radiologia do Hospital
Militar.

E de fundamental importância a manutenção dos técnicos, que são
policiais, pois continuarão prestando serviços de altíssima qualidade.
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Defendemos a manutenção do serviço de radiologia do Hospital
Militar, que continue sendo realizado pelos técnicos, praças e oficiais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, ontem também passei por lá e presenciei a reunião
solicitada por V. Exa. Considerando-se os aspectos já tão bem
detalhados por V. Exa., como médico, entendo que sua preocupação
é quanto ao melhor atendimento aos que precisarem dos serviços de
radiologia do Hospital Militar.

O debate público é sempre saudável, pois ouvem-se as duas partes.
Ouvi algumas colocações feitas lá para justificar a introdução dessa
sistemática de terceirização, e podemos analisar algumas. Também
ouvimos as considerações do outro lado, liderado por V. Exa., em
defesa da permanência da execução do serviço pelo próprio hospital.

O que já foi julgado e é devido aos funcionários deve ser cumprido.
Quanto à avaliação dos prós e dos contras, desde que não falhe o
serviço de radiologia, com a busca de entendimento, certamente
chegaremos à melhor solução para o servidor que tem direito a esses
serviços.

Parabenizo V. Exa. por proporcionar essa discussão e trazer para a
Assembléia essa reflexão em defesa do cidadão que precisa dos
serviços de radiologia do Hospital Militar.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos a intervenção do
Deputado Doutor Viana, companheiro parlamentar que exerce a
medicina e sabe exatamente o valor da vida humana, o que tentamos,
cada vez mais, preservar.

Não somos favoráveis ao Estado máximo, protetor, mas também
não somos favoráveis ao Estado mínimo, pois ele não pode abrir mão
de participar efetivamente de setores como a saúde, a segurança e a
educação, áreas imprescindíveis que deve comandar e gerir.

A saúde da família do policial e do bombeiro militar não pode ser
desmantelada e terceirizada. Defendemos que o Estado deve estar
presente permanentemente nessas áreas. Insisto em dizer que não
defendo o Estado máximo, mas também não defendo o mínimo.
Queremos encontrar a melhor posição para que a intervenção do
Estado seja eficiente para todo o povo brasileiro.

No caso do Hospital Militar, não defendemos a terceirização de
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nenhum de seus setores, principalmente o de radiologia, cujos 22
funcionários, técnicos em radiologia, deverão ser realocados e serão
pagos para atuar em outros setores para os quais não prestaram
concurso específico. Assim, teremos o encarecimento do serviço, e
não uma diminuição de custo e maior eficiência.

Queremos fazer um apelo aos policiais e bombeiros que nos ouvem
no momento: escrevam para o Diretor do hospital. o Ten.-Cel. Mauro
Silva Veloso, dizendo que também são contra a terceirização. como
dependentes e como pessoas proativas que participam efetivamente
do pagamento das despesas, contribuindo com o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares com 11.5%. Digam que vocês
não aceitam a terceirização e que, se for necessário, farão uma
grande manifestação na porta do Hospital Militar. Como diz o próprio
Ten.-Cel. Mauro Silva Veloso, a instituição não é dele. e ele não é
dono da verdade, estando aberto ao debate.

A discussão está se iniciando, e necessitamos de que os policiais e
bombeiros militares do Estado mandem "e-maus" e escrevam para o
Diretor do hospital, dizendo que são contra a terceirização do serviço
de radiologia e que querem que seja mantido de forma que
continuemos a receber um atendimento de qualidade e eficiente por
parte dos praças e oficiais que são técnicos em radiologia e estão lá,
há mais de uma dezena de anos, prestando um bom serviço.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui nosso apelo ao Comandante-
Geral da Polícia Militar. Tive a oportunidade de dizer ao Ten.-Cel.
Mauro Silva Veloso que, caso essa decisão venha a ser tomada, ele
teria uma enorme responsabilidade ao definir se poderia ou não
terceirizar: que a responsabilidade seria totalmente dele e que ele
pensasse duas vezes antes de tomar essa atitude. Muito obrigado.

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. imprensa, público nas galerias. TV Assembléia, faço uso
desta tribuna para falar de um assunto que interessa a todos os
mineiros e brasileiros. A sociedade em nosso País está exposta a
quase o dobro de impostos sobre o consumo em comparação àqueles
que vivem em países ricos. Nos países da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE - o imposto



médio sobre o consumo é de 12,45%, enquanto no Brasil chega a
22,41%. Senão vejamos: alguns tributos incidem sobre produtos que
são de consumo diário da população, tais como arroz, feijão, pão e
leite. Pagamos 14,71%. Pagamos no macarrão e na farinha mais de
25%, e no açúcar, 18,830,0. entre outros, que se fosse citar aqui ficaria
a tarde toda discursando.

Vejam que esses produtos são básicos mesmo, não são produtos de
consumo esporádico, como CDs e roupas, que, pelo sim pelo não, o
brasileiro pode adiar a compra, muitas vezes até mesmo por um longo
período.

Não sou especialista em tributos, porém além de ser o seu
representante no Legislativo mineiro, sou também cidadão. Faço
minhas compras, pago meus impostos e sei que nos últimos anos a
carga tributária vem avançando velozmente e corroendo os
rendimentos dos trabalhadores, a ponto de chegarmos ao absurdo de
termos no Brasil uma inflação de tarifas.

O Governo Federal está agindo de modo que os impostos se tornem
uma parte indissociável do seu orçamento, fazendo com que os
brasileiros se transformem em seus parceiros comerciais, mas sem
ganhar praticamente nada em troca.

Aqui abro um parêntese para falar da concentração de rendimentos
no Governo central. Quando se aumentam os impostos de
competência do Governo Federal, para compensar parcialmente
esses aumentos, diminuem-se os impostos que constituem o Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios, empobrecendo-os
ainda mais.

Bem, neste momento em que se mostra a importância de uma
reforma tributária, faço uma pergunta: até quando ficaremos nas
discussões, nas propostas e nas análises? A reforma tributária tem
que dar o pontapé final para que se concretize a diminuição dos
tributos pagos pelos trabalhadores, em uma direção correta e justa
combinada com os atuais rendimentos dos assalariados em Minas
Gerais e no Brasil. E que nossos impostos realmente contribuam para
o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Gostaria de me manifestar ainda sobre os planos de saúde. A
Associação Médica, o Conselho Regional de Medicina, o sindicato dos



médicos, os órgãos do Conselho Federal de Medicina e da
Associação Médica Brasileira, e tantos outros, todos estão
empenhados, há mais de seis meses, na implantação da CBHPM.
Temos tido alguns avanços.

Quanto à classificação brasileira hierarquizada de procedimentos
médicos, não se trata de aumentar a consulta ou o custo do plano de
saúde, mas sim de aumentar a expectativa de todos aqueles que têm
direito ao plano de saúde, para que também tenham direito aos
exames e procedimentos que não constam na relação atual de
prestação de serviços dos planos de saúde. Devemos ainda valorizar
a profissão médica, que hoje se encontra numa situação de
indignidade.

No entanto, com esse trabalho, com essa busca da valorização da
medicina, avançamos em alguns pontos.

Médicos de todo o Estado decidiram, no último dia 30 de agosto, na
sétima reunião geral da categoria, estipular um prazo máximo para as
negociações com as operadoras de plano de saúde, nos seguintes
termos: "As empresas que não apresentarem propostas para viabilizar
a implantação da classificação brasileira hierarquizada de
procedimentos médicos em janeiro de 2005 terão os médicos
descredenciados a partir de 18 de outubro próximo, data em que se
comemora o Dia do Médico. Essa decisão vale tanto para os planos
de saúde independentes como para aqueles ligados à Associação
Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE - e à Associação dos
Serviços Assistenciais de Saúde Próprios de Empresas de Minas
Gerais - ASASPE. Caso ocorra o referido descredenciamento, cerca
de 800 mil usuários em Minas Gerais serão prejudicados. Não
aceitamos postergar a implantação da CBHPM para 2006 ou 2007,
como propuseram algumas operadoras. Isso após nove anos sem
reajuste. E inviável esperarmos mais dois anos, ou seja lá o tempo
que for.

As seguradoras de saúde, representadas pela Federação Nacional
das Empresas de Seguro Privado e Capitalização - FENASEG -, não
enviaram qualquer proposta de adoção da CBHPM. Por isso o
atendimento por meio de reembolso para os seus usuários. em vigor
desde o dia 24 de maio, continua.
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O silêncio das seguradoras demonstra descaso para com os
médicos e pacientes. A saúde é um serviço vital e não pode ser
tratada dessa forma. O seguro-saúde integra um grupo
economicamente forte e que tem condições de adotar a CBHPM,
ainda que de forma escalonada. Percebemos também que essas
seguradoras ligadas à FENASEG têm pressionado o Congresso
Nacional, por meio de "lobbies', que vêm fazendo com grupos de
Deputados Federais, a fim de dificultar a aprovação da lei do
Deputado Inocêncio, a qual está tramitando no Congresso em regime
de urgência.

Estão boicotando a mando, a pedido e por pressão dessas
seguradoras de saúde.

Temos, então, de denunciar. Os médicos precisam continuar unidos
para conseguirmos a vitória global e total.

A assembléia dos médicos definiu, ainda, pela aceitação da
proposta da UNIMED-BH, a qual prevê a implantação progressiva da
CBHPM. Cinco procedimentos médicos já foram reajustados. Com  o
acordo com a UNIMED os médicos já conseguiram a segunda vitória.
Em 2 de agosto a União Nacional de Auto-Gestão e Saúde-UNIDAS -,
que representa 38 empresas, como, por exemplo, as caixas de
assistência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da
Companhia Vale do Rio Doce, da USIMINAS e outras, acertou com os
médicos um reajuste imediato entre 8% e 12°/o para todos os
procedimentos médicos e a implantação da CBHPM, também pela
banda mínima em janeiro de 2005.

Desde lO de agosto, a consulta da UNIDAS passou para R$32,00 e,
em lO de outubro, chegará a R$34,00. Com isso, serão beneficiados
em torno de 1.200.000 usuários desses planos.

Então, o movimento médico está mostrando maturidade e
capacidade de negociação. Esperamos que esses acordos, firmados
com a UNIMED e com a UNIDAS, inspirem outras empresas a virem
fazer os acordos com o Sindicato dos Médicos e com as instituições
que estão liderando esse movimento.

Quero, ainda, como terceiro assunto, parabenizar o trabalho de
muitas associações de bairro. Existem associações em todas as
cidades. Elas prestam relevantes serviços à comunidade, ao bairro e à
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região.
Recebi um balanço da AMESION, que é a associação de bairro do

Sion. A diretoria mostra, neste informativo, sua prestação de serviços,
o balanço financeiro do ano passado e as atividades desempenhadas
ao longo deste ano e as que serão implantadas até o final deste ano.

Analisei todas as informações e quero aqui, da tribuna da
Assembléia, sem que a diretoria saiba. parabenizá-la pelo trabalho
que está realizando. E assim que tem ser. Fizeram uma parceria com
a Policia Militar, assim como também foi feita com a BHTRANS.
Melhoraram o trânsito, reordenando o tráfego no bairro, que melhorou
muito e ainda está em processo de evolução. Há. com  relação a isso.
outras melhorias que virão.

Parabenizo, portanto. a diretoria e todos que compõem a associação
pelo trabalho e pelas ações desenvolvidas: entre elas destacamos a
melhoria da segurança no bairro e o reordenamento do trânsito em
parceria com a Policia Militar e com a BHTRANS. Parabenizo a
associação nas pessoas de Rosanne Von Sperling, Presidente; Luiz
Maurício de Azevedo Sette, Diretor Financeiro; e Marília da Conceição
Amorim, contadora, que apresentou o boletim.

Finalmente, presto ao jornal "O Tempo" minha solidariedade pelo
acontecido no último dia 26 de agosto. quando, de forma
extremamente agressiva, jornalistas foram intimidados no exercício da
cidadania. Numa ação ditatorial, houve uma invasão, pela Policia
Federal, na redação daquele jornal. Não podemos aceitar nem
tampouco acatar essa atitude.

Muito pelo contrário, registramos nossa perplexidade, indignação e
repúdio a esse ato violento praticado contra o jornal Tempo". Essa
ação da policial federal foi ditatorial e desrespeitosa. Isso é lastimável.
Atitudes assim não são comuns à Polícia Federal. Por isso não
poderia deixar de me manifestar. Temos de valorizar a democracia e
as instituições e trabalhar de forma democrática.

No meu entendimento, essa não foi a melhor maneira de se buscar
o que foi reivindicado, quando, na tarde do dia 26. a agência do jornal
"0 Tempo" foi invadida e vasculhada arbitrariamente pela Policia
Federal.

Portanto, ao encerrar meu pronunciamento, repito: registro a minha
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indignação e o meu repúdio a esse ato de vandalismo e de
desrespeito à cidadania e à democracia. Obrigado.

2° Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Não havendo outros

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 80/2004, dos Deputados Leonardo Quintão, Luiz
Humberto Carneiro e outros, que altera a Seção III do Capítulo li da
Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Ermano
Batista e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes: Deputados Antônio Carlos
Andrada e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado
Durval Angelo; suplente - Deputado Chico Simões: pelo PFL: efetivo -
Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputado Gustavo
Valadares: pelo PP: efetivo: Deputado Paulo Piau; suplente: Deputado
Dimas Fabiano. Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.254, 3.255 e 3.256/2004, da Comissão de
Direitos Humanos, e 3.257/2004, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 17° Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, do Requerimento n°
3.211/2004, do Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na
17° Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15°

WC
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Legislatura. do Requerimento n° 3.223/2004, do Deputado Doutor
Viana (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Antônio Carlos Andrada
- indicação do Deputado Márcio Kangussu para membro efetivo da
Comissão de Saúde e das Comissões Especiais para Emitirem
Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nus 43 e
46/2003 e 74/2004, na vaga do Deputado Neider Moreira (Ciente.
Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.).

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 do Projeto de
Resolução n° 1 .853/2004, da Mesa da Assembléia, que concede
licença ao Governador do Estado em exercício, Sr. Clésio Soares de
Andrade, para interromper o exercício de suas funções (A
Promulgação), e dos Projetos de Lei n°s 26/2003. do Deputado Jayro
Lessa. que autoriza o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de
Mariana - Academia Marianense de Letras o imóvel que especifica.
313/2003. do Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica.
321/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que assegura ao portador
de deficiência visual guiado por cão adestrado o direito de livre acesso
com o animal a logradouros e edifícios de uso público, 36012003, do
Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. 438/2003.
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Indianópolis o imóvel que especifica,
1.400/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Descoberto o imóvel que especifica,
e 1.401/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel que especifica (A
sanção.).

Votação de Requerimentos
A Sra. Presidente - Requerimento da Comissão de Fiscalização

Financeira, solicitando informações ao Sr. Lindolfo Fernandes de
Castro, Presidente do SINDIFISCO, sobre o termo de convênio
celebrado entre o Estado e a Fundação Brava e o Instituto de
Desenvolvimento Gerencial - INDG -, cujo teor foi objeto de uma
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reunião daquela Comissão realizada em 25/8/2004. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2 a Fase
A Sra. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

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

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

reunião o Projeto de Resolução n° 1.853/2004, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje pela manhã.

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

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, e para a reunião extraordinária de quarta-feira,
dia 8, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta
edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 49a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 2/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum para votação de vetos - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Resolução n° 1.853/2004: aprovação - Discussão,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.192;
encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro



Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana
- Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique -
Leonardo Quintão - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olivia -
Man lia Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Wanderley Ávila.

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

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

1° Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, em sua 2° Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 1° Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para a votação de vetos, mas que o há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.853/2004, da
Mesa da Assembléia, que concede licença ao Governador do Estado
em exercício, Sr. Clésio Soares de Andrade, para interromper o
exercício de suas funções. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (-Pausa.). Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.192, que altera as Leis n°s 6.763, de 26/12/75, 13.470. de

ri-&1
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17/1/2000, a Lei Delegada n° 60, de 29/1/2003, e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e

persistindo a inexistência de quórum especial para a votação de vetos,
a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 a LEGISLATURA, EM 20/8/2004
Às 14h15min, comparecem no auditório da biblioteca da

Universidade de Uberaba os Deputados Paulo Piau, Célio Moreira e
Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Padre João,
por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a implementação
do pólo moveleiro do Triângulo, sendo abordados os seguintes temas:
"produção de madeira para indústria moveleira; áreas próprias,
fomento, florestas sociais"; "política do Governo de Minas Gerais para
o setor florestal: modelo de financiamento da produção florestal"; "uso
múltiplo da madeira e perspectivas de desenvolvimento regional"; "o
mercado de móveis e pólo moveleiro do Triângulo"; "produção de
móveis em Uberaba e outros usos da madeira no mobilifício".
Registra-se a presença dos Srs. José Marcos Freitas. Diretor de
Produção da Satipel: Ana Luíza Puntel Mota, Gerente de
Desenvolvimento Florestal Sustentável do IEF: Marcelo Palmério,
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Reitor da UNIUBE; César Augusto dos Reis, representando a Satipel
e a ABRAF: Luiz Gustavo Pasqualini. Diretor de Operações da
Sauder: Victor Aragão Netto, representando a Brasilar Móveis e
Decorações e Diretor da ACIU. os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais: logo
após. passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão. conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e dos demais participantes, informa que a próxima reunião será
convocada através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 31 de agosto de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira - Laudelino Augusto.

- -
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 33 REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 2/9/2004

Presidência do Deputado Miguel Martini
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Márcio Passos - Exibição de vídeo - Palavras do Pastor
Márcio Valadão - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Márcio Passos - Miguel Martini - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - As 20h15min. declaro

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

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Pastor Márcio Valadão, Presidente do Ministério de Louvor Diante do
Trono; Pastora Ana Paula Valadão Bessa, Ministra do Grupo de
Louvor e Adoração Diante do Trono; Pastor André Valadão, Ministro
do Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono; e o Ten. Cel.
Alexandre Lucas Alves, Secretário Executivo da Defesa Civil de Minas
Gerais, representando o Gabinete Militar.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo de

Louvor e Adoração Diante do Trono pelo grande trabalho social
desenvolvido no Brasil e no exterior e pela gravação do seu sétimo
CD ao vivo.



Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Márcio Passos
Exmos. Srs. Deputado Miguel Martini, representando o Presidente

cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Mauri Torres; Presidente do Ministério de Louvor Diante do Trono,
Pastor Márcio Valadão: Sra. Ministra do Grupo de Louvor e Adoração
Diante do Trono. Pastora Ana Paula Valadão Bessa: Srs. Ministro do
Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono. Pastor André Valadão.
e Secretário Executivo da Defesa Civil de Minas Gerais. Ten.-Cel.
Alexandre Lucas. representando o Gabinete Militar do Governador:
prezados integrantes do Grupo Diante do Trono. senhoras e senhores
convidados, em deferimento ao requerimento por mim formulado a
esta Casa, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
reúne-se em sessão solene para homenagear o Ministério de Louvor
Diante do Trono - grupo musical da Igreja Batista da Lagoinha, em
Belo Horizonte.

Especialmente para mim, esta é uma noite festiva, pois tenho o
privilégio de me pronunciar para honrar o Grupo de Louvor e
Adoração Diante do Trono pela gravação do seu sétimo CD ao vivo.
intitulado "Esperança" e pelo efetivo serviço social que realiza.

A discografia do Diante do Trono consta de sete CDs gravados ao
vivo, dois infantis e dois gravados em solo, um por Nívea Soares e
outro pelo Pastor André Valadão.

Por se tratar de músicas que tocam o mais íntimo das pessoas. com
mensagens que falam do amor de Deus. suas canções são ouvidas
por um público fiel, que não tem limites de idade, cor ou religião. As
algemas do preconceito são rompidas pela força de um Deus que não
faz acepção de pessoas.

Como a fé tem poder para motivar o ser humano e levá-lo a almejar
melhores condições de vida, milhares de pessoas têm suas histórias
transformadas pela proposta da mensagem de Jesus Cristo. Os
milhares de testemunhos confirmam a eficácia dessa fé.

Todos sabemos que crianças e adolescentes buscam um modelo a
imitar, e o que temos visto não nos anima muito em relação a essa

- -
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realidade. Em um contexto social em que lutamos contra as drogas, o
crime e a violência que levam jovens e adultos à mediocridade de
vida, o Diante do Trono se mostra como um exemplo a ser seguido.
Sem necessidade da euforia produzida pelo álcool, sem as
alucinações das drogas, esse grupo é a expressão da alegria genuína,
do prazer de viver. E a manifestação explícita da felicidade que não
depende das circunstâncias.

Os jovens percebem, pela vida dos integrantes desse grupo, que
artifícios não são necessários para se desfrutar a vida plenamente.
Eles vão entendendo que viver intensamente o dia de hoje não é viver
irresponsavelmente, mas viver o presente de modo que o futuro seja
mais que um dia após o outro.

Influenciando na formação da personalidade da população jovem. o
Diante do Trono tornou-se um aliado das famílias, do Estado, do País,
aumentando cada vez mais o seu raio de influência. Não estou
apenas fazendo elogios que se perdem no ar, mas reconhecendo
publicamente o valor dessas pessoas que formam opinião a partir de
sua fé e postura.

Não é por acaso que o Grupo Diante do Trono reúne multidões cada
vez mais expressivas em suas apresentações. Profissionalismo aliado
à fé fazem desse grupo um fenômeno nacional que vem alargando
suas fronteiras.

Em todas as suas gravações, o público superou as expectativas,
como no Mineirão, em Belo Horizonte, com 100 mil pessoas; no
Maracanã, no Rio de Janeiro, com 120 mil; em Brasília, a multidão
chegou a 1.200.000 pessoas. A gravação do sexto CD, "Quero me
Apaixonar", em São Paulo, alcançou 2 milhões de pessoas; em
Salvador, a gravação do CD "Esperança" reuniu 700 mil espectadores.

O grupo já ministrou em quase todas as Capitais do Brasil, tendo
inclusive se apresentado na Guatemala e, recentemente, no Japão.

Reconheço a importância desse grupo para o contexto social do
nosso País e até de outras nações, uma vez que a música tem
reconhecida influência na formação do jovem.

Indiretamente, o grupo participa de todos os trabalhos sociais
desenvolvidos pela Igreja Batista da Lagoinha, como os realizados
com crianças carentes, prostitutas e idosos.



De maneira direta, o Diante do Trono investe recursos e
solidariedade no trabalho realizado na índia. Com o nome Missão
índia, resgata e cuida de crianças, adolescentes e jovens mulheres
que são forçadas à prostituição naquele país. Da saúde à educação,
todas as suas necessidades são supridas, tudo feito com muito amor,
o mais nobre dos sentimentos.

Além desse trabalho, o grupo mantém o Centro de Treinamento
Ministerial Diante do Trono, que é um seminário teológico que visa
capacitar pessoas para o trabalho missionário, desenvolvendo a
formação do aluno tanto em nível intelectual quanto espiritual.

Essas ações comprovam que, quando os cidadãos se envolvem
com o social, muito pode ser realizado, formando-se uma parceria
com os governantes, pela qual todos são beneficiados.

Nós, parlamentares, usamos dos recursos que nos são
disponibilizados para melhorar a vida da população mineira. Nossa
preocupação. acima de tudo, é para com o bem-estar social, com o
desenvolvimento sadio das famílias, pois elas são a base da nossa
Nação. Desejamos que a população de modo geral desenvolva um
caráter reto para o seu bem, para o bem da sua família e para o do
nosso País.

Reconhecendo a parcela de contribuição do Grupo Diante do Trono
nesse processo, eu, em nome da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e também em meu nome, agradeço a todos os seus
integrantes por tudo o que têm feito e os parabenizo pelos trabalhos
desenvolvidos.

Que as suas fronteiras sejam alargadas e que seus sonhos
continuem se transformando em realidades que redundem em
beneficio para as pessoas e honra para Deus. Tenham sempre êxito e
satisfação em todos os seus empreendimentos.

Convido todos os presentes a se manifestarem com um caloroso
aplauso ao Diante do Trono, e que a glória seja elevada a Deus, o
responsável por todo esse sucesso.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a vídeo

institucional sobre o Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono.
- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Pastor Márcio Valadão
Exmo. Deputado Miguel Martini. representando o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres; Pastora Ana Paula
Valadão Bessa, minha filha, Ministra do Grupo de Louvor e Adoração
Diante do Trono; Pastor André Machado Valadão, meu filho, Ministro
do Grupo de Oração e Louvor Diante do Trono; Sr. Secretário
Executivo da Defesa Civil de Minas Gerais, Ten.-Cel. PM Alexandre
Lucas Alves, representando o Gabinete Militar: Exmo. Deputado
Márcio Passos, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, a palavra de Deus nos diz que o homem não pode
receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Reconhecemos este
momento tão singular, tão precioso, em que os representantes do
povo mineiro trazem ao coração do Diante do Trono uma expressão
de reconhecimento, de honra, e é, acima de tudo, um momento para
nós do Diante do Trono expressarmos também toda a nossa gratidão
àquele que é digno sempre de ter toda a glória, toda a honra, todo o
louvor, o Senhor Jesus Cristo.

O Diante do Trono nasceu no coração de Deus e dentro de um
propósito que até hoje tem cumprido: a vontade de Deus, o Pai.
Muitas pessoas perguntam qual é a razão do sucesso do Diante do
Trono. Eu digo apenas que é a bondade de Deus, o Pai. E a unção do
Senhor que tem feito toda a diferença. E por isso que para nós, do
Diante do Trono, este é um momento tão singular, porque somos
mineiros e amamos esta terra. Nasci aqui e o Diante do Trono está
aqui em Minas Gerais. Percebo toda vontade de Deus e o sonho do
Senhor para que possa se cumprir aquela promessa de que, como a
água cobre o mar, toda a Terra vai se encher da glória do Senhor. O
Diante do Trono não é o grupo de louvor, é um grupo de louvor como
milhares que Deus tem levantado em nossa terra. Reconhecemos o
nosso País, reconhecemos o nosso Estado com um dom especial de
Deus, com um dom redentivo, que é o louvor e a adoração a Deus.
Queremos que o Diante do Trono continue sendo aquilo que é o
propósito de Deus: uma inspiração para que a nossa terra possa ser
aquela terra sonhada pelo Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor. Queremos ver esta terra diante do trono, não simplesmente
Diante do Trono, o grupo de louvor, mas diante do trono daquele que
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é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor, o nosso
querido Jesus Cristo. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento a Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio do Deputado Miguel
Martini, Presidente desta solenidade, juntamente com o Deputado
Márcio Passos, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade, homenageia o Grupo de Louvor e Adoração Diante do
Trono, fazendo a entrega ao Pastor Márcio Valadão de placa alusiva à
ocasião, contendo as seguintes palavras:

.também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a
tribulação produz perseverança: e a perseverança, experiência; e a
experiência, esperança." Romanos 5: 3.4.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia o
Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono pelo grande trabalho
social desenvolvido no Brasil e no exterior e pela gravação de seu
sétimo CD. ao vivo, "Esperança".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Presidente

Sr. Presidente do Ministério do Grupo de Louvor e Adoração Diante
do Trono. Pastor Márcio Valadão: Sra. Ministra do Grupo de Louvor e
Adoração Diante do Trono, Pastora Ana Paula Valadão Bessa: Sr.
Ministro do Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono. Pastor
André Valadão; Secretário Executivo da Defesa Civil de Minas Gerais,
Ten.-Cel. Alexandre Lucas Alves, representando o Gabinete Militar;
Exmo. Deputado Márcio Passos, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem: Srta. Mariana Valadão: Sra. Cassiane
Valadão e demais familiares: Pastores e membros da Igreja Batista da
Lagoinha, senhoras e senhores, "existe um rio. Senhor/ que flui do teu
grande amor/ águas que correm do trono/ águas que curam, que
limpam/ por onde o rio passar......

Esses versos, de Ana Paula Valadão Bessa, foram compostos para
a música "Aguas Purificadoras", um dos grandes sucessos do Grupo
de Louvor e Adoração Diante do Trono.

Unindo a arte da palavra à música, o grupo Diante do Trono. surgido
no seio da Igreja Batista da Lagoinha, tornou-se uma singular
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expressão da arte religiosa contemporânea.
O sentimento religioso, na história da humanidade, tem-se mesclado

a uma profunda experiência estética. No seu abandono à fruição
mística, o artista cria formas definitivas, numa perseguição ao eterno,
dando ao mundo algumas de suas mais preciosas jóias.

Arte e religião estão presentes nas pirâmides egípcias, nos templos
gregos, na catedral gótica ou no canto gregoriano e na música de
Bach. O fervor diante da palavra divina move também as técnicas e os
hábitos culturais.

Assim, a imprensa é inventada por Guttenberg para, na esteira da
reforma luterana, levar a Bíblia ao maior número possível de leitores.
Junto, percebe-se a necessidade de se ter uma população
alfabetizada. Essa se torna a missão das escolas dominicais.
Instrução e fé entrelaçam-se para o desenvolvimento individual.
Paralelamente, as canções e os hinos, tocando a dimensão da beleza,
elevam a alma.

Consoante essa tradição, o Grupo Diante do Trono veio ao mundo
em Belo Horizonte para levar sua mensagem religiosa, na roupagem
de belíssimas canções, pelos mais diversos pontos do País. Dispõe
hoje de mais de 50 integrantes, com uma orquestra de sopro e uma
base de teclados, além de cantores e dançarmos. E sempre uma festa
onde quer que se apresente, uma festa de esperança pelo vislumbre
de um mundo melhor, que celebra o Evangelho.

Todo esse movimento, todo esse sucesso aconteceu muito
rapidamente, com avassaladora força, levando o grupo, desde o
início, à gravação de suas canções, para o deleite de todos os que
não podem participar das empolgantes apresentações. Cantar é uma
das mais belas formas de oração. Ainda mais quando ao louvor se
juntam vozes infantis, também chamadas a gravar com o grupo.
Todas essas vozes nos conclamam a atravessar os momentos
difíceis, próprios da existência de cada um. Elas nos dizem,
convidando à superação dos problemas que nos afligem: "tantas lutas,
tantas dores; num deserto pareço estar, mas te entrego os meus
temores; sei que em ti, Senhor, posso confiar: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança".

Em nome da esperança, estamos realizando esta reunião especial



na Assembléia Legislativa em homenagem ao Grupo de Louvor e
Adoração Diante do Trono. Em nome da esperança e também para a
inscrição em nossa memória daqueles que nos trazem a alegria, a
arte e a celebração da fé. Muito obrigado!

Apresentação Musical
O locutor - Neste instante, ouviremos os Ministros do Grupo de

Louvor e Adoração Diante do Trono. que apresentarão as canções
"Brasil" e "Preciso de Ti", de Ana Paula Valadão Bessa, que serão
interpretadas pela autora. Em seguida, ouviremos também "Razão da
Minha Vida', de André Valadão, que será interpretada pelo autor.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Creio que não faria mal nenhum se

continuássemos noite afora louvando o Senhor.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos
convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e. cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas
e os Deputados para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 8, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a reunião
extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 1°/9/2004
As 10h08min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Sebastião Helvécio e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangusssu, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Bilac Pinto,
Secretário de Ciência. Tecnologia e Ensino Superior, e Agostinho
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Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, publicados,
respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 23 e 28/8/2004. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Mensagem n° 192/2004
(Deputado Antônio Carlos Andrada) e Projeto de Lei n° 1.661/2004, no
10 turno (Deputado Jayro Lessa). Passa-se à ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Neste instante, retira-
se da reunião o Deputado Jayro Lessa. O Presidente determina a
distribuição de avulsos do seu parecer, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.083/2004 na forma do Substitutivo n° 4 e pela
rejeição das Emendas n os 7 a 38 e do Substitutivo n° 3. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 10 turno, dos Projetos de Lei n°s
571/2003 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e pela rejeição das Emendas n os 1 a 8
(relator: Deputado Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição).
Retorna à reunião o Deputado Jayro Lessa. São aprovados ainda os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.379/2004 com as Emendas n os 1 e 2 da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio): 1.609/2004 na forma
do Substitutivo n° 1 da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte (relator: Deputado Doutor Viana); e 1.757/2004 (relator:
Deputado Jayro Lessa). O Projeto de Lei n° 1.385/2004, no l o turno foi
redistribuído ao Deputado Chico Simões, que solicitou prazo
regimental para emissão de seu parecer. Na fase de discussão dos
pareceres dos relatores, Deputados Ermano Batista e Márcio
Kangussu, que concluem, respectivamente, pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Resolução n° 1.684/2004 e pela rejeição do
Projeto de Lei n° 823/2003 no l o turno, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Chico Simões. O Projeto de Lei n° 1.611/2004 é
retirado da pauta, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-
se à 3° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Ermano Batista, em que solicita
do SINDIFISCO informações sobre as denúncias constantes nos
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cartazes colocados na galeria do Plenarinho IV, durante a reunião do
dia 25/8/2004, sobre o INDG. Neste instante, retira-se da reunião o
Deputado Sebastião Helvécio. Em seguida, é também aprovado
requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita da Loteria do
Estado informações sobre os prejuízos causados pelo
descumprimento de clausulas pela empresa GTech Brasil. O
Deputado Chico Simões declara que votou favoravelmente ao
requerimento do Deputado Ermano Batista, porém solicita que seja
convidado o SINDIFISCO para prestar esclarecimentos sobre o INDG
a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje. às 18 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Márcio Kangussu - JôMoraes.	 -	 -
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA,

EM 10/9/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria OIívia e os Deputados Dimas Fabiano e Djalma Diniz. membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 26, 313, 321 e 36012003 (Deputado Djalma
Diniz) e Projetos de Lei n

o
s 438/2003. 1.400 e 1.401/2004 (Deputado

Dimas Fabiano). Passa-se à 2E Fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 26,
313, 321 e 360/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e Projetos de
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Lei n os 438/2003, 1.400 e 1.401/2004 (relator: Deputado Dimas
Fabiano). 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 setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Padre João - Doutor Ronaldo.
ATA DA 17° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 10/9/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Maria Olívia e Leonardo Quintão (substituindo este ao
Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto
de Lei n° 1.456/2004 (relatora: Deputada Maria Olívia, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
3.223/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
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Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004
- O Sr. Presidente designou, na 70 Reunião Ordinária, a Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n 81/2004, do Deputado Leonardo Moreira e outros, que
altera o inciso II do art. 53 da Constituiçao do Estado. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Márcio Kangussu e Fábio Avelar: suplentes -
Deputados Antônio Carlos Andrada e Wanderley Ávila: pelo Bloco PT-
PCd0B: efetivo - Deputado Rogério Correia: suplente - Deputada
Maria Tereza Lara: pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira:
suplente - Deputado Dinis Pinheiro: pelo PMDB: efetivo - Deputado
lvair Nogueira: suplente - Deputado Adaiclever Lopes. (Designo. As
Comissões.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 8/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 1  Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.859/2004 - Requerimentos n os 3.259 a 3.263/2004 - Requerimentos
dos Deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e dos Deputados Dilzon
Meio, Mauri Torres e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Sargento Rodrigues e Doutor Viana - 2° Parte (Ordem
do Dia): i° Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 81/2004 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Célio Moreira e Sargento Rodrigues; deferimento - 2a
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum
especial para votação de vetos - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 639/2003: requerimento do Deputado Rogério Correia:
aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 117/2003; aprovação na forma do vencido em t' turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.128/2003;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -

,"à



10-4

Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique - José
Mílton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

V Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2°-Secretário, procede à leitura

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

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

OFICIO
Do Sr. José Jairo Gomes, Procurador da República, requisitando

cópia da documentação que menciona, relativa à CPI que aponta
supostas irregularidades na aplicação de recursos da União.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.859/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipatinga

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao
Município de Ipatinga o imóvel constituído por terreno com área de
1.090 m2 (hum mil e noventa metros quadrados), situado na Avenida
Marginal do Parque e Rua Viçosa, nesse município, registrado sob o
n° R-2-M-25.254, no livro 02, a fls. 048 do Livro 121, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ipatinga.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2004.
Cecília Ferramenta
Justificação: O imóvel que se pretende fazer reverter ao domínio do

Município de lpatinga foi doado ao Estado por intermédio da Lei
Municipal n° 1.408, de 29/9/95. destinado a abrigar o 10 Batalhão do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Entretanto, o município agora
deseja reaver aquele imóvel para nele desenvolver outras atividades
visando à promoção do bem-estar da comunidade. Em contrapartida,
o Executivo Municipal enviou projeto de lei à Câmara dos Vereadores
de lpatinga propondo a doação de outro imóvel para o Estado, com
área correspondente ao dobro da área atualmente ocupada pelo
Batalhão do Corpo de Bombeiros, além de possuir benfeitorias, o que
certamente contribuirá para uma melhor acomodação daquela
corporação.

Com estas considerações, esperamos o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.259/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

consignada nos anais desta Casa manifestação , de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Aquiles Diniz. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.260/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à ADEMG pelo transcurso do 390
aniversário de fundação do Estádio Governador Magalhães Pinto, o
Mineirão. (- A Comissão de Educação.)
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N° 3.261/2004. do Deputado Jayro Lessa. solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Município de Itabirito pelo transcurso do
81 aniversário de sua emancipação política. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.262/2004, do Deputado Doutor Ronaldo. solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
Embrapa Milho e Sorgo pelo lançamento de um híbrido simples de
milho e de um híbrido de sorgo granífero. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N 3.263/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando sejam
formulados apelos ao Promotor de Justiça com jurisdição no Município
de Extrema, ao Presidente da FEAM, ao Prefeito Municipal de
Extrema e ao Presidente da Câmara Municipal de Extrema a fim de
que sejam tomadas providências para equacionar os graves
problemas ambiental e de saúde pública provocados pela construção
do aterro sanitário no Bairro Pessegueiro, no referido município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Célio Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Dilzon Meio. Mauri Torres e Wanderley
Ávila.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues' - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia.
como disse anteriormente, não nos cansaremos de cobrar medidas do
poder público, em especial da classe política, já que é por ela que
passam as questões.

Tivemos mais um final de semana prolongado. Mais uma vez,
pudemos aferir que o índice de violência e criminalidade em nosso
Estado vem aumentando drasticamente. Nesta tarde, quero dizer que,
desde que aqui cheguei, em 1°/2/99, data em que tomei posse para o
meu primeiro mandato, acompanho sistematicamente os homicídios
ocorridos na Região Metropolitana. Constatamos. nos últimos dois
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anos, uma média de 20 a 30 homicídios ocorridos em finais de
semana.

Disse agora ao Deputado Rêmolo Aloise, que hoje preside este
Poder oficialmente, que podemos ver se a violência está mais
acentuada, se a criminalidade está avançando, quando o próprio
poder público é afrontado diuturnamente, eu diria até
escancaradamente.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, só este ano
foram registrados 26 homicídios de servidores da segurança pública.
Vejam que ainda estamos no início do mês de setembro! Portanto,
temos ainda cerca de 2 meses e 20 dias para o final do ano. No ano
passado, o número de servidores da segurança pública mortos pelos
marginais em serviço ou mesmo nas horas de folga chegou a 29. Isso
porque, ao anunciar o assalto e saber que aquele cidadão é um
policial, o bandido executa-o sumariamente, até mesmo com tiros na
cabeça, conforme vem sendo registrado pelos servidores do nosso
gabinete.

Farei uma rápida leitura dos 26 nomes de servidores da segurança
pública que foram mortos. Trata-se de policiais civis e militares e
Agentes Penitenciários, que também são agentes de segurança
pública do Estado. Em 10/1/2004, o Soldado PM Cleber de Andrade
Moura; em 25/1/2004, o Detetive Nélson Rocha Piedade; em
29/1/2004, o Cabo PM Mauro Antônio Araújo; em 1°72/2004, o
Soldado PM José Lafaiete Ferreira: em 4/2/2004, o Cabo reformado
Adilmar Souza de Oliveira; em 10/2/2004. o Sargento Fernando
Benigno de Souza; em 10/2/2004, o Detetive Anderson Eustáquio
Fernandes; em 14/2/2004, o Cabo reformado Jair Sebastião Manuel;
em 29/2/2004, o Soldado reformado Gilson Rodrigues Ferreira; em
11/3/2004, o Agente Penitenciário Leonardo Evangelista; em
20/3/2004, o Soldado Leomar Pereira Martins; em 18/4/2004, o Ten.
Maurício Monfardini, morto próximo à cidade de Alfenas, em Areado;
em 5/4/2004, o Cabo PM Pedro Vieira da Silva Filho; em 28/4/2004. o
Soldado Adilson Gonçalves; em 20/5/2004, o Soldado reformado Artur
de Oliveira Motta; em 21/5/2004, o Cabo PM Cláudio Ribeiro da Silva;
em 29/5/2004, o Cabo PM Hélio Siqueira; em 22/6/2004, o Agente
Penitenciário Cleiton Estevão Alves em 4/7/2004, o Cabo reformado



Vicente Mendes de Lima: em 718/2004, o Cabo reformado Avelino
Laia Filho: em 14/8/2004. o Detetive aposentado Sebastião Jacinto
Tavares: em 28/8/2004, o Agente Penitenciário Dalmárcio Eustáquio
Ferreira; em 31/8/2004. o Detetive aposentado Antônio D'ávila dos
Santos: e, agora, nesse final de semana, dia 4/9/2004. o Delegado
regional de Divinópolis. Lúcio Nogueira Ferreira de Meio.

Digo isso para terem idéia do tamanho da audácia, da ousadia dos
marginais dentro de nosso Estado. No dia 6, agora. neste feriado, foi o
Cabo Sérgio Luís Gomes e, por último, no dia 7. o Vistoriador de
Veículos Salvador Francisco da Silva.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, fizemos questão
de fazer a leitura de todos os nomes dos companheiros. servidores da
segurança pública, os quais morreram em virtude de exercer a
profissão de policial ou de tê-la exercido. Deixei aqui registrado e
novamente registro que a média de homicídios contra o cidadão tem
sido de 25 a 30 nos finais de semana. Trata-se de um índice
alarmante. mas infelizmente não há preocupação efetiva de toda a
classe política de nosso Estado. Não existe preocupação por parte do
Governo Federal com a questão dos índices de violência e
criminalidade. A cada dia, as mortes ocorrem. As vidas desses
servidores têm sido banalizadas pelos veículos de comunicação em
massa, pelos próprios políticos que detêm condições para tomar
decisões, que não vêm sendo tomadas.

Temos feito denúncias rotineiramente, desta tribuna ou da Comissão
de Segurança Pública, da qual sou Presidente. Temos vários
problemas no que diz respeito ao sistema penitenciário do nosso
Estado, e também relativamente ao reaparelhamento e aos
equipamentos de nossas forças de segurança pública, assim como
com a questão salarial desses servidores. No entanto, estamos
assistindo a tudo isso passivamente. Parece que matar policial em
nosso Estado é coisa tão comum que nossa classe política não se
sensibiliza. Parece que está morrendo um indigente ou uma pessoa
que não está investida de autoridade pública.

A afronta ao policial, àquele detentor de um cargo público que tem o
dever e a missão de defender a sociedade, está ocorrendo sem
causar estranheza à classe política, o que sinaliza que estamos muito
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mal com nossa segurança pública. O cidadão que nos está assistindo
percebe que 26 servidores da segurança pública foram mortos no
Estado de Minas Gerais, somente neste ano, e que, certamente, a
continuar com esse índice, ultrapassaremos o número dos 29, que
morreram no ano passado.

Estamos às vésperas de, mais uma vez, votarmos a peça
orçamentária para o próximo ano. Novamente proporemos emendas
ao orçamento prevendo que a segurança pública receba uma atenção
especial para que haja investimento real nesse setor. Temos notado
que, nos últimos 15 anos, no Estado, não houve investimento real em
segurança pública. Apenas uma reposição daquilo que necessitamos
dentro do aparato de segurança.

Recentemente ocupei esta tribuna para dizer que o Governador
Aécio Neves liberou R$2.000.000,00 de verbas para 62 municípios
que nem sequer dispõem de uma viatura dentro do nosso Estado. Por
outro lado, foi liberado cerca de R$15.000.000.00.

Queremos fazer aqui um apelo ao nosso Governador.
Hoje, podemos dirigir esse apelo ao seu representante legítimo, o

Secretário de Governo Danilo de Castro. Há necessidade de
investimento real em segurança pública. O cidadão que se organiza
em sua comunidade, por meio do CONSEP, e gasta uma parte do seu
tempo para reverter esse quadro não encontra por parte do Estado
uma contrapartida.

Sr. Presidente, enfatizamos que existem na Casa Deputados que se
preocupam com a segurança pública. Mas precisamos de uma melhor
acolhida do Governo Federal, que deve fazer a vigilância de nossas
fronteiras, para combater efetivamente o contrabando de armas e o
tráfico de drogas, que não vêm sendo combatidos da forma como
deveriam.

E preciso que o Governo Federal se manifeste de forma a evitar que
esse armamento pesado e a pasta básica de cocaína passem
livremente por nossas fronteiras. Por isso, há essa violência e essa
criminalidade estampadas nos jornais, todos os dias, sem que haja
efetivamente uma redução ou sequer uma luz no fim do túnel.

Estamos preocupados não apenas com os servidores da segurança
pública que vêm morrendo em defesa da sociedade, mas também
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com o cidadão que paga os seus impostos em dia, a taxa de
segurança pública e vários tributos, pois vivemos em um País que tem
uma das cargas tributárias mais altas do mundo.

E necessário que a classe política comece a fazer, diria, não uma
frente parlamentar em defesa da segurança pública, mas que cada um
comece a se sensibilizar diante dessa situação a que estamos
assistindo. Não podemos continuar convivendo com esse número de
homicídios nos finais de semana.

Sr. Presidente. devido à falta de investimento em segurança pública
no Estado e ao atraso de repasses do Governo Federal, já estamos
assistindo a cidadão discar para o 190 e ter de esperar duas, três ou
quatro horas para uma viatura atender à ocorrência. Algumas vezes o
cidadão é até orientado a não aguardar a viatura, porque não irá.
devendo comparecer a uma companhia ou à delegacia mais próxima.
Esse é o quadro que estamos enfrentando no dia-a-dia.

Apresentamos à Casa o Projeto de Lei n° 1.823, que trata do Fundo
Estadual de Segurança Pública, que visa garantir recursos
carimbados, vinculados, para que não se tenha a infelicidade de
assistir passivamente à violência crescer e nada ser feito de forma
concreta para conter esses índices.

Sr. Presidente. o projeto prevê que o Fundo Estadual de Segurança
Pública, com todas as taxas de segurança pública - e já deveria haver
obrigação legal de sua destinação à segurança pública -, seja gerido
pela Secretaria de Estado de Defesa Social, mas com fiscalização do
conselho paritârio formado por membros das Polícias Civil e Militar, do
Ministério Público, da OAB, da magistratura, da Assembléia
Legislativa e da sociedade de uma forma geral.

E necessário que, mais do que nunca, nós, parlamentares,
tenhamos a consciência de que, se não vincularmos recursos para a
segurança pública, continuaremos a ver os jornais, na segunda-feira,
trazerem o balanço do final de semana mais violento do ano ou um
dos mais violentos do ano, com 25 a 35 homicídios na Região
Metropolitana.

Quero fazer um apelo para que os Deputados desta Casa possam
sensibilizar-se em relação à segurança pública de Minas, com as
vidas que estão sendo ceifadas a cada dia por marginais.



171

Temos aqui registrado o retrato fiel da ousadia do avanço da
violência e da criminalidade: a morte de um Delegado Regional de
Divinópolis, a tiros, de surpresa, quando estava com sua família em
um sítio na cidade de Florestal. Isso por si só é uma demonstração do
avanço da violência a que estamos assistindo passivamente.

Como reage o cidadão que precisa de uma viatura? Quando esse
cidadão disca 190 e espera até 3 horas para que uma viatura o
atenda, tenho a certeza de que terá uma indignação difícil de explicar.
Não há como explicar a um cidadão que paga seus impostos e taxas
de segurança pública em dia que ele tem de esperar horas por uma
viatura, e, às vezes, até não é atendido.

Há 15 anos não há investimento real em segurança pública. Se a
classe política não se sensibilizar, em nome do cidadão que paga os
seus impostos e está sofrendo nas ruas, certamente a violência
tenderá a aumentar. Volto a repetir que as mortes dos servidores da
segurança pública constitui um termômetro para se medir o tamanho
da ousadia que os bandidos imprimem em Minas Gerais. Portanto,
faço apelo à classe política para que se sensibilize e nos ajude a
sensibilizar o Governador do Estado para que haja mais investimentos
na área da segurança pública. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, público que nos vê das galerias e por
meio da TV Assembléia, hoje, 8 de setembro, é o Dia Internacional da
Alfabetização. Quero parabenizar todos aqueles envolvidos direta ou
indiretamente com a alfabetização de milhões de brasileiros:
empresas privadas, ONGs, alfabetizadores voluntários e tantos outros
que contribuem para a diminuição da grave exclusão social que aflige
o nosso País.

Torcemos e trabalhamos pela valorização da pessoa humana.
Acreditamos que programas assistencialistas nada resolvem; ao
contrário, o que vemos é o alarmante crescimento do número de
pessoas menos favorecidas no Brasil.

Solicitamos ao Governo Federal que busque resolver o problema
dos desempregados, restaurando-lhes a dignidade de viver, o respeito



da família e dos amigos, porque um cidadão com trabalho garantido é
uma pessoa a menos com problemas de saúde, como a depressão e
o desânimo. Uma pessoa sem emprego tem menos esperança no
futuro, chegando a se revoltar contra o seu próprio Estado ou Pais.

Pedimos aos Governos que continuem a se empenhar,
principalmente o Governo Federal, para que se consiga aumentar o
número de empregos tão prometido no Brasil.

O Governo Federal está tendo dificuldades para fiscalizar o
programa Bolsa-Família, pois não consegue saber quais alunos estão
freqüentando as escolas, e o programa determina que a família que
receba o benefício de R$95.00 deverá comprovar a renda familiar por
pessoa, inferior a meio salário mínimo e a manutenção dos filhos na
escola.

O controle deveria ser feito por meio de cadastro preenchido por
professores e enviados à Caixa Econômica Federal. Gente, nenhum
professor no Brasil é dedo-duro. Até o Ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, já admitiu em rede
nacional que a fiscalizaçào do Bolsa-Família é precária. A meta do
Governo Federal é atingir mais de 11 milhões de famílias com o
programa.

O Orçamento Federal para os gastos com a educação, em 2005, é
de R$7.600.000.000.00, enquanto o do Bolsa-Família é de
R$6.700.000.000.00. Agora - pasmem' -. somente R$83.000.000.00
serão destinados à capacitação de professores. Esses dados foram
veiculados no jornal "O Globo", de 7/9/2004. Ontem se comemoraram
182 anos da Independência do Brasil.

Nossos governantes federais, antes, eram contrários às questões do
FMI. Há certa conivência, aproximação e até mesmo pagamento
acima do que o FMI exigi, que já é extremamente extorsivo, gerando
graves problemas sociais. Faltarao recursos para a saúde, para a
educação, para o desenvolvimento e para geração de empregos. Não
creio que o País necessite dar um calote no FMI, mas defendo que a
nossa dívida, crescente e impagável, deve ser revista. Não podemos
continuar à mercê de banqueiros internacionais, porque, senão, nossa
"independência" não terá acontecido plenamente.

Falarei sobre a transferência dos vôos do aeroporto da Pampulha
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para o aeroporto de Confins. Posiciono-me favoravelmente a ela, mais
uma vez, principalmente pelo fato de que os moradores da região da
Pampulha serão beneficiados com a diminuição do tráfego aéreo e do
trânsito nessa região. O problema é que cerca de 70°i dos vôos da
Pampulha são comerciais ou de passageiros a negócios. Esses vôos,
ao serem transferidos para Confins, causarão transtornos aos
passageiros. Enquanto a via de acesso a Confins não for melhorada,
o trânsito continuará caótico. Um empresário que vem a Belo
Horizonte ou sai da cidade quer chegar o mais rápido possível ao seu
destino.

Precisamos incentivar a ocupação do aeroporto de Confins, mas,
para que isso aconteça, é preciso haver o melhoramento das estradas
e dos acessos, o que ainda não aconteceu.

Já tivemos aqui uma Comissão Especial para estudar a situação dos
aeroportos, a qual foi presidida pelo Deputado Fábio Avelar, e
discutimos essas questões. Vimos as dificuldades dos aeroportos e
concluímos pela necessidade de intensificar a ocupação de Confins;
mas, no relatório final, colocamos que era premente melhorar os
acessos ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Agora, estão se precipitando e vão transferir os vôos para lá no final
do ano, sem melhoria nenhuma das estradas, o que trará um
transtorno imenso. Muitas pessoas deixarão de vir, rapidamente,
resolver problemas em Belo Horizonte, principalmente no que se
refere a negócios, porque a distância aumentará, e o tempo duplicará,
ou triplicará, dependendo dos engarrafamentos, já que não se fizeram
os preparos indicados no relatório da Comissão Especial dos
Aeroportos e apresentado ao Poder Executivo.

Pedimos ao Governador Aécio Neves, incansável defensor das
melhorias de nossas estradas, e aos órgãos envolvidos que estejam
atentos a esse assunto, antes de chegarem a um posicionamento
final. Preocupo-me bastante com isso.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. por
sua fala sobre o nosso trabalho. Participamos da Comissão Especial
dos Aeroportos, que, em seu relatório, apresentou uma série de
sugestões. V. Exa. vem agora demostrar sua preocupação sobre essa
transferência de vôo programada até o final do ano para o Aeroporto
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Internacional Tancredo Neves.
Gostaria de tranqüilizar V. Exa. Tivemos a oportunidade.

representando a Assembleia Legislativa, de participar de uma
audiência pública realizada no próprio Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, na qual estiveram presentes todas as autoridades
ligadas ao segmento aeroportuário. como a INFRAERO, o DAC. as
Prefeituras e Câmaras Municipais e representantes da área de
turismo. Todos estiveram reunidos nessa audiência pública, de certa
maneira patrocinada pelo DAC, com o objetivo de ouvir as pessoas
envolvidas na questão do aeroporto da Pampulha e do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, no que se refere à adequação
necessária para a transferência dos vôos. O Secretário Brumer nos
informou que todas as medidas iniciais seriam feitas de acordo com a
programação das transferências. e acredito que todas as medidas
estão sendo tomadas segundo o acordo feito entre o Estado, a União
e a Prefeitura.

Mesmo que todas as obras não sejam contempladas na primeira
fase, podemos afirmar que estivemos presentes à audiência e
consideramos interessante fazer a transferência, com um pequeno
sacrifício inicial, para revitalizar realmente o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, que é não apenas um sonho nosso, que somos de
Lagoa Santa e moramos em Belo Horizonte, mas também um sonho
de Minas Gerais. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Viana - Agradecemos os esclarecimentos
prestados pelo colega e amigo Deputado Fábio Avelar. Precisamos
continuar fiscalizando e exigindo que realmente haja as melhorias,
para não atrapalhar todos os empresários e pessoas que vêm aqui a
negócios.

Já que citei a Pampulha, tomamos conhecimento de que foram
gastos, na atual administração, cerca de R$85.000.000.00 em
melhorias em torno da lagoa.

Mais uma vez, chamo a atenção para aquelas reformas, que são
como uma maquiagem, pois agradam aos olhos, mas não apresentam
nada de concreto. O espelho d'água da lagoa continua reduzido, e o
cheiro ruim e o assoreamento também perduram, prejudicando muito
os moradores da região. Os peixes continuam impróprios para o

rÁ



consumo, como foi comprovado cientificamente por meio de
pesquisas dos professores universitários da Capital. Cobramos mais
uma vez da administração municipal de Belo Horizonte o que está
sendo realizado, porque, na realidade, se trata de uma maquiagem
muito bem-feita, e que. internamente, deixa muito a desejar.

Cobro ainda a transparência da Prefeitura, pois não nos enviou
respostas aos questionamentos que fizemos quanto às obras, às
medidas e aos custos do que foi realizado na lagoa da Pampulha, na
Casa do Baile e na Praça Sete. Não estamos fazendo oposição
destrutiva. Pretendemos apenas cumprir o nosso papel de
fiscalizadores, para que o dinheiro público não seja jogado pelo ralo,
como ocorreu ao longo de tanto tempo com relação a obras na
Pampulha. A população não pode ficar esperando indefinidamente por
uma resposta relativa ao que ocorre com a Pampulha e com outros
patrimônios dos mineiros. Precisamos dessas respostas, mas,
infelizmente, ainda não as obtivemos.

Sr. Presidente, viajando pela estrada que liga Pirapora a Patos de
Minas, constatei que alguns trechos estão em estado de calamidade.
principalmente na localidade de JK, trevo da BR-040 com a estrada
que liga Pirapora a Patos de Minas. Esse trecho está intransitável. E
um absurdo a situação continuar assim. A temporada de chuva está
chegando. A BR-135 e o trecho que liga Augusto de Lima a Joaquim
Felício estão intransitáveis. Cobramos, mais uma vez, as
providências, porque os acidentes estão acontecendo, e vidas estão
sendo ceifadas. E a quadragésima quarta ou a quadragésima quinta
vez que denunciamos essa situação. Os carros têm de fazer
ziguezagues para fugir dos buracos. Trata-se de um risco
extremamente grande. Pedimos que o Governo Federal libere os
recursos da dDE, que seriam destinados exclusivamente para a
manutenção das estradas, mas que estão sendo usados para se fazer
superávit primário, a fim de agradarem ao FMI. Solicitamos a sua
liberação, para que sejam corrigidas as rodovias em estado de
calamidade.

Parabenizo o nosso companheiro Deputado Rêmolo Aloise, que
assumiu oficialmente a Presidência da Assembléia, assim como o
nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, que assumiu o Governo do



Estado. Esperamos que tanto um quanto o outro possam desenvolver
um trabalho extraordinário em benefício do povo de nosso Estado.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2° Parte da reunião. com a 1° Fase da Ordem do
Dia. compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
- A seguir. o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 81/2004. cujos nomes foram publicados na edição
anterior.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9. o Requerimento n°
3.263/2004, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação * aprovação.
na 18° Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15'
Legislatura, dos Requerimentos n o

s 3.214, 3.215 e 3.222/2004. do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.217/2004, do Deputado Doutor
Viana (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.
requerimentos dos Deputados Célio Moreira, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.822/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer, e Sargento Rodrigues, solicitando que o Projeto de
Lei n° 277/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
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distribuído. uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de vetos, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 639/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o
fundo estadual que especifica e dá outras providências. A Comissão
de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Política Agropecuária. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita o
adiamento da discussão do projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 117/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ouro Fino para o fim que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1' turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 117/2003 na forma do vencido em l o turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.128/2003, da
Deputada Marília Campos, que cria o Projeto Mineiro de Incubadora
de Empresas. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não
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há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.128/2003
Institui a Política Mineira de Incentivo à Incubação de Empresas e

Cooperativas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Mineira de Incentivo à Incubação de

Empresas e Cooperativas, com o objetivo de fomentar o surgimento e
a consolidação de cooperativas, pequenas empresas e
microempresas caracterizadas pela inovação tecnológica e pela
utilização de métodos modernos de gestão, autogestão e produção.

Parágrafo único - Na implementação da política instituída por esta
lei, serão levadas em consideração as características regionais e
locais.

Art. 2° - São objetivos da Política Mineira de Incentivo à Incubação
de Empresas e Cooperativas:

- gerar trabalho e renda:
II - aumentar a competitividade da economia mineira por meio da

incorporação de inovações tecnológicas:
III - capacitar empreendedores, por meio de formação complementar

técnica e gerencial:
IV - evitar o fechamento precoce de cooperativas, pequenas

empresas e microempresas no Estado:
V - fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa e

empresários, consolidando vínculos de transferência de tecnologia:
VI - estimular a produção intelectual sobre a criação de empresas e

cooperativas, mediante a promoção de estudos, pesquisas,
publicações. seminários e atividades afins:

VII - criar e consolidar uma cultura empreendedora e cooperativista;
VIII - apoiar a criação de empresas com gestão própria:
IX - apoiar a formação de cooperativas de trabalho e renda, dando-

lhes o suporte técnico necessário ao seu desenvolvimento:
X - promover o desenvolvimento regional, por meio da implantação

de empresas e cooperativas voltadas para as atividades econômicas e
laborativas da região.

Art. 3° - 0 processo de incubação de empresas e cooperativas é
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constituído das seguintes etapas:
- pré-incubação, que consiste na orientação das empresas e

cooperativas candidatas à incubação, para elaboração de plano de
negócios, planejamento estratégico e desenvolvimento de projeto:

II - incubação, que consiste na prestação direta ou indireta de
serviços e assessoria a empreendedores, empresas e cooperativas
admitidos em regime de incubação, com vistas a sua gestão:

III - incubação a distância, que consiste na oferta dos serviços a que
se refere o inciso II a empresas já constituídas e não instaladas no
espaço físico da incubadora;

IV - pós-incubação, que consiste na orientação a empresas e
cooperativas inseridas no mercado, que tenham encerrado a etapa de
incubação, sobre obtenção de financiamentos e acesso a consultoria
e assistência técnica, bem como a instituições de ensino e pesquisa.

Art. 40 - A incubação de empresas e cooperativas será realizada por
uma incubadora, assim denominada a pessoa jurídica de direito
público ou privado ou a estrutura de suporte gerencial inserida em
instituição de direito público ou privado, constituída com a participação
do Estado, que estimule a criação e o desenvolvimento de
cooperativas, pequenas empresas e microempresas industriais ou
prestadoras de serviços que ofereçam projetos caracterizados pela
inovação tecnológica, por meio de apoio técnico, administrativo e
gerencial e da capacitação técnica do empreendedor.

Art. 50 - O Estado apoiará a implantação de incubadoras de
empresas e cooperativas por meio:

- da adoção de incentivos à formação de redes entre os diversos
agentes, objetivando a complementação de competências;

li - do estabelecimento e da adequação de infra-estrutura voltada
para a produção e a difusão de novas tecnologias;

III - da articulação intra-setorial e intersetorial entre os diversos
agentes governamentais, universidades, centros de pesquisa e
instituções do setor privado, visando ao desenvolvimento regional,
com base em novas tecnologias:

IV - da implantação de espaços direcionados ao estímulo da
criatividade e da inovação tecnológica.

Art. 60 - As incubadoras de empresas e cooperativas manterão,
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quando for o caso e de acordo com sua disponibilidade, espaço físico
adequado à instalação temporária de escritórios e laboratórios, para
uso compartilhado pelas empresas e cooperativas incubadas,
constituído por:

- sala de reunião:
II - auditorio;
III - área para demonstração de produtos. processos e serviços das

empresas;
IV - secretaria:
V - escritório;
VI - instalações laboratoriais.
Art. 7° - O acesso do empreendedor e da empresa ou cooperativa à

incubação dar-se-á mediante processo seletivo ou demanda
espontânea, conforme critérios definidos pela incubadora, cuja
autonomia será respeitada.

§ 1 - O candidato a admissão como incubado submeterá à
apreciação da incubadora projeto ou plano de negócios que será
analisado segundo a viabilidade técnica, econômica e social, bem
como a capacidade financeira dos proponentes e as possibilidades de
financiamento.

§ 20 - O processo seletivo a que se refere o 'caput" deste artigo será
precedido de ampla divulgação.

Art. 80 - As incubadoras, assim como as empresas e cooperativas
incubadas, elaborarão relatórios periódicos de suas atividades.

Parágrafo único - As incubadoras e as empresas e cooperativas
incubadas que recebam recursos financeiros públicos apresentarão
prestação de contas, na forma pactuada.

Art. 90 - Compete à Secretaria de Ciência. Tecnologia e Ensino
Superior do Estado de Minas Gerais - SECTES - a gestão da política
instituída por esta lei, por meio do Programa de Inovação Tecnológica
no Parque Industrial Mineiro, em atendimento às diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia -
CONECIT.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, de de 2004.
Marília Campos
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.128/2003 foi aprovado, no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 3, resultante de rica negociação
entre esta Casa, os órgãos competentes do Poder Executivo e
instituições interessadas.

A modificação que se pretende com a apresentação deste
substitutivo não interfere no conteúdo da proposição. Atém-se à
reestruturação do projeto, com vistas a melhor articulação das
disposições nele contidas e à reformulação de alguns dispositivos,
cujo conteúdo se apresenta incompleto ou ambíguo.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo da Deputada Marília Campos, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1 .128/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 9, 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 110 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 26/8/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado
Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dilzon Melo e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência registra a presença do Tenente-Coronel
Dâmocles Freire Júnior. da Policia Militar, e do Sr. Itamar Peixoto,
tecnico da Secretaria de Estado da Fazenda, que acompanham e
auxiliam permanentemente os trabalhos, e informa que a reunião se
destina a ouvir os seguintes convidados: Srs. Afonso Celso de Freitas
Patelli. Juiz da Comarca de Poços de Caldas: Renato Maia. Promotor
de Justiça da Comarca de Poços de Caldas; Célio Jacinto, Delegado
da Policia Federal de Varginha: Bráulio Stivanin Júnior. Delegado da
Polícia Civil de Poços de Caldas; e Paulo Roberto Alves. Perito do
Instituto de Criminalistica da Polícia Civil de Minas Gerais: e os
intimados: Srs. Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da Cooperativa
dos Cafeicultores de Poços de Caldas - CAFEPOÇOS - e da
Cooperativa de Crédito CAFECREDI -: Luiz Alfredo de Almeida, atual
Presidente da CAFEPOÇOS: Júlio Tassi Filho, ex-Presidente da
CAFECREDI: Carlos Afonso Junqueira, ex-Diretor Financeiro da
CAFEPOÇOS: Paulo Afonso Gomes. empresário: José Tarcísio
Ferraz e Mário Joaquim da Fonseca, funcionários do Ministério da
Agricultura, lotados na Cooperativa: Maria do Rosário Pereira, ex-
funcionária da Cooperativa: Eder Latrônico, ex-funcionário da
CAFEPOÇOS e ex-chefe de armazém: Horácio Bergamim Filho.
auditor externo da CAFEPOÇOS; Almir Zanetti, João Rabelo C.
Sobrinho e José Carlos Chioda. produtores: Manoel Barbosa. ex-
Presidente da CAFECREDI; Moacyr Gomes Nabo Filho: Maria Clara
Junqueira, Rita de Lourdes F. Gomes e Patrícia Helena Costa Gomes.
O Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Célio Jacinto dos Santos. encaminhando peças do
Inquérito Policial n° 144/2003 e justificando a sua ausência na reunião;
da Sra. Ana Maria de Sousa Silva, Oficial Substituta do Cartório do 2°
Ofício de Notas, encaminhando cópia dos cartões de assinatura do Sr.
Merched Alcântara Assad e da Sra. Rosa Simão Assad, além das
certidões de imóveis com respectivos registros e averbações de
cédulas e aditivos, a partir de 1990. em nome deles: dos Srs. Osvaldo
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Henrique Paiva Ribeiro, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores
da Zona de Varginha Ltda.; e Matusalém Vilela Lemos, Diretor-
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda.,
informando do estoque real de sacas de café nos meses de maio,
junho e julho de 2004: do Sr. João Rabelo de Carvalho Sobrinho,
produtor rural, justificando a sua ausência, devido à sua idade
avançada e ao seu precário estado de saúde: do Detetive Vanderlei
Domingos, da 25 a Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de
Caldas. informando a impossibilidade de intimar os Srs. Horácio
Bergamim Filho e Maria Clara Junqueira, por residirem em Ribeirão
Preto. SP, e no Rio de Janeiro, RJ, respectivamente: dos Srs. Afonso
Celso de Freitas Patelli, Juiz de Direito, e Renato Maia, Promotor de
Justiça, ambos de Poços de Caldas, justificando sua ausência na
reunião: do Sr. Antônio Carlos Bolonha, da Exportadora de Café
Guaxupé Ltda., informando dos pagamentos de corretagem sobre
compra de café feitos ao Sr. Sérgio Ricardo Salvador dos Santos. O
Sr. Almir Zanetti não comparece. O Presidente passa a ouvir os
depoentes. Conforme requerimento do Deputado Rogério Correia,
aprovado pela Comissão, o Sr. Bráulio Stivanin Júnior, Delegado da
Polícia Civil de Poços de Caldas, e o Sr. Paulo Roberto Alves, Perito
do Instituto de Criminalistica da Polícia Civil de Minas Gerais, prestam
seus depoimentos de forma reservada, O Presidente reabre a reunião
ao público e ouve o depoimento do Sr. Luiz Alfredo de Almeida. Os
Srs. Eder Latrônico, Horácio Bergamim Filho e Júlio Tassi são
dispensados de prestar depoimento. A Presidência esclarece que o
teor da reunião se encontra, na íntegra, nas notas taquigráficas.
Devido ao término do horário regimental, e ainda havendo depoentes
a serem ouvidos, o Presidente determina a lavratura da ata, convoca
uma reunião extraordinária para ser aberta imediatamente, às 15
horas, para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão e encerra
a reunião.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Adalciever Lopes - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Sebastião Navarro Vieira - Dalmo Ribeiro
Silva.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' 1.684/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado referentes ao exercício de 2003.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo" de 29/5/2004, foi
aberto, na Comissão, o prazo regimental de 10 dias para
apresentação de emendas. Nenhuma emenda foi apresentada.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado relativas ao exercício de 2003. O projeto é fruto de
deliberação desta Comissão por ocasião da apreciação do Ofício n"
11 12004, que encaminhou as contas a esta Casa, em cumprimento do
disposto no art. 76, § 5°, da Constituição do Estado.

A prestação de contas obedeceu às determinações contidas na
Instrução Normativa do Tribunal de Contas n° 7/2002, na qual são
estabelecidas as normas para a composição e a apresentação das
prestações de contas dos administradores e gestores dos órgãos da
administração direta estadual. O processo analisado por esta
Comissão, constituido por demonstrativos, relatórios, documentos e
declarações, foi elaborado por comissão técnica de servidores dessa
Corte designada especificamente para tal finalidade por meio de
portaria da Presidência do Tribunal.

Não foram constatados indícios de ilegalidade, irregularidade,
malversação ou má gerência de recursos públicos. Entretanto, não
constam na prestação de contas informações relativas às principais
irregularidades constatadas, aos processos enviados ao Ministério
Público nem às sanções e multas aplicadas. A mera citação do
número de processos e de relatórios de auditoria examinados não é
suficiente para uma análise aprofundada dos aspectos qualitativos da
ação do Tribunal.
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Notou-se, também, a inexistência de controle externo sobre os atos
do Tribunal de Contas. Entendemos que o relatório de atividades
encaminhado trimestralmente a esta Casa não atende à demanda da
sociedade por uma efetiva verificação dos procedimentos licitatórios,
da propriedade dos contratos firmados, dos detalhes da execução do
orçamento e do controle dos atos de gestão, entre outros.

Os gastos com pessoal totalizaram R$134.500.000,00 no exercício,
sendo R$52.300.000,00 com inativos e pensionistas. Cumpre ressaltar
ainda que as despesas com pessoal representam o significativo
percentual de 87,39 0/,0 das despesas empenhadas. Questão polêmica
é a exclusão das despesas com inativos do cômputo das despesas
com pessoal, para fins da verificação dos limites estipulados pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. A questão do limite está regulada no art.
169 da Constituição da República, o qual determina que "a despesa
com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar". Nota-se que o artigo contém um comando de eficácia
contida, dependente de legislação complementar para surtir efeitos.
Nesse sentido, a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, é o
diploma que detém o poder regulamentar, como instrumento
integrador que detalha a aplicabilidade da norma constitucional, com
fundamento de validade no art. 169 da Constituição da República. A
definição de despesas com pessoal estabelecida no art. 16 da citada
lei federal está clara. Ela inclui todas as parcelas remuneratórias com
pessoal ativo, inativo e pensionistas. Ademais, a normatização
complementar já procede à retirada das despesas com inativos do
cômputo dos limites por ela determinados, procedimento autorizado
apenas no que concerne aos inativos integrantes do sistema
previdenciário contributivo, deixando de alcançar os inativos
custeados unicamente pelas rendas gerais do Estado. Ocorre, porém,
que o demonstrativo da despesa de pessoal em relação à receita
corrente líquida foi elaborado de acordo com os critérios estabelecidos
pela Instrução n° 5, de 19/12/2001, deduzindo-se os gastos com
pensões e aposentadorias, seja pelo sistema contributivo, seja pelo
sistema de repartição simples. A referida instrução, de duvidosa
legalidade, altera radicalmente a Instrução Normativa n° 1. de



18/4/2001. do próprio Tribunal.
Em conclusão, considerando que os recursos financeiros postos à

disposição do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos
bancários conciliados refletem a posição do balancete de
encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução
orçamentária, ratificamos a decisão desta Comissão proferida por
ocasião da análise do Oficio n° 11/2004, quando opinou pela
aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado, relativas ao
exercício de 2003. Lembramos ainda que o trabalho das Cortes de
contas não deve se restringir ao exame de aferição da legalidade e da
regularidade contábil. Deve também ser incluído o controle prévio e
concomitante da aplicação dos recursos e, sobretudo, o controle
externo pela sociedade deve ser efetivamente viabilizado.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n° 1.684/2004.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Jô Moraes (voto contrário) -

José Henrique - Márcio Kangussu - Doutor Viana - Irani Barbosa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

1.795/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art. 153, inciso III, da Constituição

do Estado, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa. por
meio da Mensagem no 252/2004, o Projeto de Lei n° 1.795/2004, que
autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno.

Nos termos regimentais, foi concedido prazo de 20 dias para
apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não
houve apresentação de emendas.

Fundamentação



O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder
Executivo a abrir créditos suplementares a dotações do Tribunal de
Contas do Estado, até o limite de R$35.200.000,00, na forma
especificada.

A Lei Federal n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentas e balanços dos
entes federados, recepcionada pela Constituição da República de
1988 com "status de lei complementar, regula a abertura de créditos
suplementares em seu art. 43, "in verbis'

"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e será precedida de exposição justificativa.

§ 1° - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que
não comprometidos:

li - os provenientes de excesso de arrecadação:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e
lv - ....................
§ 30 - Entende-se por excesso de arrecadação. para os fins deste

artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício".

Em consonância com o disposto na lei federal, o projeto discrimina
as despesas a serem cobertas, bem como as respectivas fontes de
recursos, a saber:

a) R$19.000.000,00 para atender a despesas com a majoração da
ai íquota da contribuição previdenciária patronal:

b) R$13.600.000,00 para atender a despesas com o crescimento
vegetativo da folha de pessoal, decorrente de progressões,
promoções e apostilamentos;

c) R$500.000,00 para atender a despesas com nomeação de
auditores;

d) R$2.100.000,00 para atender a despesas de custeio.
As despesas mencionadas nos itens a, "b" e c' serão financiadas

com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para



o corrente exercício. Por sua vez, a suplementação das despesas de
custeio, constante no item "d", será financiada com recursos oriundos
da anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do
Estado. Tal medida é necessária, tendo em vista que a lei
orçamentária para o exercício fiscal de 2004 somente contém
dispositivo que autoriza antecipadamente o remanejamento de
dotações orçamentárias ao Poder Executivo e à Assembléia
Legislativa.

Quanto ao financiamento com recursos oriundos de excesso de
arrecadação, cabe ressaltar que indicadores econômicos recentes
prevêem uma retomada do crescimento da economia no segundo
semestre de 2004. Com efeito, o nível de utilização da capacidade
instalada da indústria atingiu 84.2 0 em julho. o maior índice desde
abril de 1995, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Tais números têm
sido acompanhados por aumentos nas vendas do comércio e. mais
recentemente, pela queda nos indices de desemprego. Assim,
considerando a relação direta entre a arrecadação dos impostos sobre
o consumo e o crescimento do Produto Interno Bruto, é razoável
prever uma arrecadação do ICMS em 2004 de RS12.300.000.000.00,
quantia superior em R$374.000.000,00 ao valor previsto na lei
orçamentária.

Nos termos do art. 28. § 1°. da Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, com a redação dada pela Lei Complementar n° 77, de
13/1/2004, a aliquota da contribuição patronal foi estipulada em 200%
da alíquota de contribuição dos servidores ativos, inativos e
pensionistas, fixada em ll°/o em decorrência do disposto na Emenda
à Constituição n 41. de 19/1212003. que contém a reforma
previdenciária. Assim, as despesas do Tesouro Estadual com as
contribuições patronais relativas aos servidores cujos benefícios
previdenciários são de responsabilidade do Fundo Financeiro de
Previdência - FUNFIP - ficaram aumentadas de forma significativa.
com reflexos no limite de despesas com pessoal previsto na Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Posteriormente, a Lei Federal n° 10.887, de 18/6112004. que
regulamenta a Emenda à Constituição n° 41, de 2003, flexibilizou os
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valores relativos às contribuições patronais dos entes federados, "in
verbis":

"Art. 10 - A Lei n°9.717, de 27 de novembro de 1998, com a redação
dada pela Medida Provisória n° 2.187-13, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2 0 - A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes
próprios de previdência social a que estejam vinculados seus
servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor
ativo, nem superior ao dobro desta contribuição—.

Assim, com o intuito de evitar o agravamento da situação financeira
do Estado, esta Casa aprovou o Projeto de Lei Complementar n°
55/2004, que, sancionado, transformou-se na Lei Complementar n°
79, de 31/7/2004. Dessa forma, a alíquota de contribuição patronal do
Estado relativa a todos os servidores admitidos até 31/12/2001 foi
reduzida para 1100.

Salientamos que a autorização legislativa em questão estabelece
um valor máximo para o valor a ser suplementado calculado com os
parâmetros anteriores. Assim, entendemos que o decreto de abertura
do crédito suplementar deverá ser precedido de um criterioso estudo
dos valores realmente necessários, de forma a possibilitar o
cumprimento da meta estabelecida para o superávit primário do
exercício. Especial cuidado deverá ser tomado com relação ao crédito
suplementar de R$13.600.000,00 para o atendimento de despesas
com o crescimento da folha de pessoal decorrente de progressões,
promoções e apostilamentos, uma vez que o Projeto de Lei n°
1.005/2003, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, encontra-se em tramitação nesta Casa, estando ainda
indefinido o impacto financeiro no exercício fiscal de 2004.

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

1.795/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Jayro Lessa

- José Henrique.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N"
1.7962004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto no art. 153, inciso III. da Constituição
do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa. por meio da
Mensagem n° 253/2004, o Projeto de Lei n° 1.796/2004, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em
favor da Assembléia Legislativa do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo' em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 2 0 do art. 204. foi concedido
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso do
prazo regimental, não houve apresentação de emendas,

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações da Assembléia
Legislativa do Estado até o limite de R$25.700.000,00. Em
conformidade com art. 43 da Lei Federal n° 4.320. de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, o projeto contém exposição justificativa e indica
como fonte financiadora recursos provenientes do excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício.

A abertura de crédito suplementar faz-se necessária para a
cobertura de despesas decorrentes da majoração da alíquota da
contribuição previdenciária patronal. nos termos do art. 28. § 1. da Lei
Complementar n° 64. de 25/3/2002, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 77. de 13/1/2004. O dispositivo legal determina que
a alíquota da contribuição patronal será equivalente ao dobro da
alíquota de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
fixada em 11% em decorrência do disposto na Emenda Constitucional
n° 41, de 19/1212003, que contém a reforma previdenciária. Dessa
forma, respeitada a carência nonagesimal. a contribuição patronal do
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Estado relativa a todos os servidores passou a ser de 22% da
remuneração de contribuição a partir de 13/4/2004. Em face das
modificações introduzidas, houve um impacto significativo para o
Tesouro Estadual no que se refere aos valores das contribuições
patronais relativas aos servidores abrangidos pelo Fundo Financeiro
de Previdência - FUNFIP.

Posteriormente, a Lei Federal n° 10.887, de 18/6/2004, que
regulamenta a Emenda Constitucional n° 41, de 19/1212003, e altera
dispositivos da Lei Federal n° 9.717, de 27/11/98, facultou aos entes
federados fixarem as respectivas contribuições patronais dentro de
uma faixa de variação compreendida entre o valor da contribuição do
servidor ativo e o dobro desta contribuição. Assim, com o intuito de
permitir a adequação da despesa com pessoal aos limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal e de evitar um aumento do
desequilíbrio financeiro do Estado, esta Casa aprovou o Projeto de Lei
Complementar n° 55/2004, que, sancionado, transformou-se na Lei
Complementar n° 79, de 31/7/2004. Dessa forma, a alíquota de
contribuição patronal do Estado relativa aos servidores que
ingressaram na administração pública estadual até 31/12/2001 foi
reduzida para 110/0.

Em conformidade com o § 3 0 do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de
1964, o termo 'excesso de arrecadação" deve ser entendido como o
saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. Dados da execução orçamentária referentes
ao mês de julho do corrente revelam uma arrecadação do ICMS,
principal componente da receita tributária, acumulada de
R$7.006.000.000,00 para uma arrecadação prevista de
R$11.926.000.000,00 demonstrando um percentual de cumprimento
da meta anual de 58,75%. Considerando que a arrecadação do
segundo semestre tende a ser historicamente maior que a do primeiro
e que algumas previsões já apontam para um crescimento do PIB
previsto para 2004 de até 4,5%, é razoável prever uma arrecadação
anual do ICMS da ordem de R$12.300.000.00000 para 2004, quantia
superior em R$374.000.000,00 ao valor orçado. Saliente-se ainda que
os índices de inflação serão certamente impactados pelos reajustes
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previstos dos derivados do petróleo e dos serviços de
telecomunicações. itens responsáveis por importante percentual da
arrecadação do ICMS. Em que pese ao déficit nominal previsto para o
exercício de 2004, a contribuição previdenciária patronal é uma
despesa obrigatória decorrente da folha de pagamento. sendo
indispensável a cobertura orçamentária para a sua realização.
Ademais, é importante considerar a imperiosa necessidade de
minimizar a deterioração da capacidade de financiamento do
crescente déficit previdenciário por parte do Estado, em face das
mudanças econômicas e demográficas em curso.

Em conclusão, salientamos que a autorização legislativa em questão
estabelece um limite para o valor suplementado calculado com os
parâmetros anteriores. Nesse sentido, entendemos que o decreto de
abertura do crédito suplementar deverá ser precedido de um criterioso
estudo dos valores realmente necessários, de forma a possibilitar o
cumprimento da meta estabelecida para o superávit primário do
exercício.

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

1.796/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - José Henrique -

Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.797/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art.153, inciso III. da Constituição

do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 254/2004, o Projeto de Lei n° 1.797/2004, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do



Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
Nos termos regimentais, foi concedido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não
houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações do Tribunal de
Justiça Militar do Estado até o limite de R$1.834.800,00, na forma
especificada.

A Lei n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
recepcionada pela Constituição da República de 1988 com "status" de
lei complementar, determina, em seu art. 43, que a abertura de
créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e que será precedida de exposição
justificativa. Dispõe também que se consideram recursos disponíveis,
entre outros, os provenientes de excesso de arrecadação, entendidos
como o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.

Em consonância com o disposto na lei federal, o projeto discrimina
as despesas a serem cobertas, bem como as respectivas fontes de
recursos, a saber:

a) R$1.428.000,00 para atender a despesas com a majoração da
alíquota da contribuição previdenciária patronal, a serem financiadas
com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício;

b) R$294.000,00 para atender a despesas com pensões por morte,
a serem financiadas com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP:

c) R$112.800,00 para atender a despesas com abono de
permanência, nos termos do § 19 do art. 40 da Constituição da
República, a serem financiadas com recursos provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

A abertura de crédito suplementar faz-se necessária em virtude do
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comando legal contido no art. 28. § 1°, da Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, com a redação dada pela Lei Complementar n° 77. de
13/1/2004, o qual determina que a alíquota da contribuição patronal
será equivalente ao dobro da alíquota de contribuição dos servidores
ativos, inativos e pensionistas. fixada em ll°/ pela Emenda a
Constituição n° 41, de 19/12/2003. que contém a reforma
previdenciária. Dessa forma, respeitada a carência nonagesimal, a
contribuição patronal do Estado relativa a todos os servidores passou
a ser de 221 c da remuneração de contribuição a partir de 13./4/2004. E
importante salientar que a contribuição previdenciária patronal é uma
despesa obrigatória decorrente da folha de pagamento, e a sua
realização sem a devida cobertura orçamentária implica crime de
responsabilidade do Governador.

Cumpre esclarecer também que a Lei Federal n° 10.887. de
18/6/2004, que regulamenta a Emenda à Constituição n° 41, de
19/12/2003, e altera dispositivos da Lei Federal n°9.717, de 27/11/98,
facultou aos entes federados fixarem as respectivas contribuições
patronais dentro de uma faixa de variação compreendida entre o valor
da contribuição do servidor ativo e o dobro dessa contribuição. Assim,
com o intuito de permitir a adequação da despesa com pessoal aos
limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e de evitar um
aumento do desequilíbrio financeiro do Estado, esta Casa aprovou o
Projeto de Lei Complementar n° 55/2004, que, sancionado,
transformou-se na Lei Complementar n° 79. de 31/7/2004. Dessa
forma, a alíquota de contribuição patronal do Estado relativa aos
servidores que ingressaram na administração pública estadual ate
31/12/2001 foi reduzida para 11%.

Salientamos que a autorização legislativa em questão estabelece
um limite para o valor suplementado calculado com os parâmetros
anteriores. Assim. entendemos que o decreto de abertura do crédito
suplementar deverá ser precedido de um criterioso estudo dos valores
realmente necessários, de forma a possibilitar o cumprimento das
metas fiscais fixadas para este exercício.

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

1.797/2004 em turno único.
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Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Jayro Lessa

- José Henrique.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.798/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art. 153, inciso III, da Constituição

do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 255/2004, o Projeto de Lei n° 1.798/2004, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado, e do art. 204 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 2 0 do art. 204, foi concedido
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso do
prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$91.000.284,00,
na forma especificada.

A Lei n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
recepcionada pela Constituição da República de 1988 com "status" de
lei complementar, determina, em seu art. 43, que a abertura de
créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e que será precedida de exposição
justificativa. Dispõe também que se consideram recursos disponíveis,
entre outros, os provenientes de excesso de arrecadação, entendidos
como o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
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tendência do exercício.
Em consonância com o disposto na lei federal. o projeto discrimina

as despesas a serem cobertas, bem como as respectivas fontes de
recursos. a saber:

- R$78.411.362,00 para atender a despesas com a rnajoraçao da
alíquota da contribuição previdenciária patronal, a serem financiadas
com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício;

II - RS12.588.922.00 para atender a despesas com pensões por
morte, a serem financiadas da seguinte forma:

a) R$4.055.781,00 com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Tribunal de Justiça:

b) R$8.533.141,00 com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

No tocante à majoração da aliquota da contribuição previdenciária
patronal, observa-se que o art. 28, § 1°. da Lei Complementar n° 64,
de 25/3/2002. com a redação dada pela Lei Complementar n° 77, de
13/1/2004, determina que a aliquota da contribuição patronal será
equivalente ao dobro da aliquota de contribuição dos servidores
ativos, inativos e pensionistas, fixada em 11% em decorrência do
disposto na Emenda à Constituição n°41. de 19/12/2003. que contém
a reforma previdenciária. Dessa forma, respeitada a carência
nonagesimal, a contribuição patronal do Estado relativa a todos os
servidores passou a ser de 22 0 0'  da remuneração de contribuição a
partir de 13/4/2004.

Cabe esclarecer também que a Lei Federal n° 10.887. de 18/6/2004,
que regulamenta a Emenda à Constituição n° 41, de 19/12/2003, e
altera dispositivos da Lei Federal n°9.717, de 27/11/98, facultou aos
entes federados fixarem as respectivas contribuições patronais dentro
de uma faixa de variação compreendida entre o valor da contribuição
do servidor ativo e o dobro dessa contribuição. Assim, com o intuito de
permitir a adequação da despesa com pessoal aos limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal e de evitar aumento do desequilíbrio
financeiro do Estado, esta Casa aprovou o Projeto de Lei
Complementar n° 55/2004, que, sancionado, transformou-se na Lei
Complementar n° 79. de 31/7/2004. Dessa forma. a aliquota de
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contribuição patronal do Estado relativa aos servidores que
ingressaram na administração pública estadual até 31/12/2001 foi
reduzida para 11%.

Dados da execução orçamentária referentes ao mês de julho do
corrente revelam uma arrecadação do ICMS, tributo bastante sensível
ao crescimento do Produto Interno Bruto, acumulada de
R$7.006.000.000,00 para uma arrecadação prevista de
R$11.926.000.000,00. demonstrando um percentual de cumprimento
da meta anual de 58,75%. Considerando as evidências da
recuperação da atividade econômica, do consumo e da massa salarial
em curso, além dos reajustes dos preços dos combustíveis e dos
serviços de telecomunicações, com impactos significativos na
arrecadação do ICMS, pode-se estimar uma arrecadação anual do
ICMS da ordem de R$12.300.000.00000 para 2004, quantia superior
em R$374.000.000,00 ao valor orçado. Em que pese ao déficit
nominal previsto para o exercício de 2004, a contribuição
previdenciária patronal é uma despesa obrigatória decorrente da folha
de pagamento, e a sua realização sem cobertura orçamentária
constitui crime de responsabilidade do Governador, nos termos do art.
91, inciso VI, da Constituição do Estado. E importante considerar
ainda a imperiosa necessidade de minimizar a deterioração da
capacidade de financiamento do crescente déficit previdenciário por
parte do Estado em face das mudanças econômicas e demográficas
em curso.

Concluindo, salientamos que a autorização legislativa em questão
estabelece um limite para o valor suplementado calculado com os
parâmetros anteriores. Nesse sentido, entendemos que o decreto de
abertura do crédito suplementar deverá ser precedido de criterioso
estudo dos valores realmente necessários, de forma a possibilitar o
cumprimento da meta de superávit primário fixada para o presente
exercício.

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

1.798/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - José Henrique, relator - Irani Barbosa -
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Jô Moraes - Márcio Kangussu - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.799/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art.153, inciso III, da Constituição

do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 256/2004. o Projeto de Lei n° 1.799/2004, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais, em favor do Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Nos termos regimentais. foi concedido prazo de 20 dias para
apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não
houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações do Tribunal de
Alçada do Estado até o limite de R$11.290.516,00, na forma
especificada.

A Lei n° 4.320. de 1964. que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.
recepcionada pela Constituição da República de 1988 com "status" de
lei complementar, determina, em seu art. 43, que a abertura de
créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e que será precedida de exposição
justificativa. Dispõe também que se consideram recursos disponíveis,
entre outros, os provenientes de excesso de arrecadação, entendidos
como o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.

Em consonância com o disposto na lei federal, o projeto discrimina
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as despesas a serem cobertas, bem como as respectivas fontes de
recursos, a saber:

- R$7.528.016,00 para atender a despesas com a majoração da
alíquota da contribuição previdenciária patronal, a serem financiadas
com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício;

II - R$3.598.150,00 para atender a despesas com acréscimo da
folha de pessoal, decorrente do preenchimento de vagas de
servidores aprovados em concurso público e do acréscimo no número
de magistrados para a composição de duas novas câmaras, a serem
financiadas com recursos provenientes de excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício;

III - R$164.350,00 para atender a despesa com pensão por morte, a
ser financiada com recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Em conformidade com o art. 28, § 1°, da Lei Complementar n°64, de
25/3/2002, com a redação dada pela Lei Complementar n° 77, de
13/1/2004, a alíquota da contribuição patronal foi fixada no valor
correspondente ao dobro da alíquota de contribuição dos servidores
ativos, inativos e pensionistas, definida em 11% em decorrência do
disposto na Emenda à Constituição n°41, de 19/12/2003, que contém
a reforma previdenciária. Dessa forma, respeitada a carência
nonagesimal, a contribuição patronal do Estado relativa a todos os
servidores passou a ser de 22% da remuneração de contribuição, a
partir de 13/4/2004, representando um significativo impacto financeiro
para o Tesouro Estadual em relação à situação anterior, nos termos
da redação original da Lei Complementar n° 64. de 2002.

Posteriormente, a Lei Federal n° 10.887, de 18/6/2004, que
regulamenta a Emenda à Constituição n°41, de 19/12/2003, e altera
dispositivos da Lei Federal n°9.717, de 27/11/98, facultou aos entes
federados fixarem as respectivas contribuições patronais dentro de
uma faixa de variação compreendida entre o valor da contribuição do
servidor ativo e o dobro dessa contribuição. Assim, com o intuito de
permitir a adequação da despesa com pessoal aos limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal e de evitar um aumento do
desequilíbrio financeiro do Estado, esta Casa aprovou o Projeto de Lei
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Complementar n' 55/2004, que, sancionado. transformou-se na Lei
Complementar n" 79, de 31/7/2004. Dessa forma, a alíquota de
contribuição patronal do Estado relativa aos servidores que
ingressaram na administração pública estadual até 31 1 12/2001 foi
reduzida para 11%.

Considerando que a arrecadação do ICMS acumulada até julho do
corrente cresceu 14 0 c em relação a igual período do exercício
anterior, e razoável prever uma arrecadação do ICMS de
R$12.300.000.000,00 para 2004, projeção indicativa de um excesso
de arrecadação de R$374.000.000,00. Outros dados econômicos
recentes comprovam o crescimento do nível de atividade, com
reflexos diretos na arrecadação do ICMS, a saber: a folha de
pagamento da indústria cresceu 9% de janeiro a junho de 2004 ante o
mesmo período do ano passado, com destaque para o Estado de
Minas Gerais: a renda média real chegou a R$886,60. maior valor real
desde agosto de 2003. segundo pesquisa do IBGE: e a inflação
medida pelo IPCA deverá situar-se na faixa superior de variação da
meta fixada, com ênfase para possíveis reajustes dos preços dos
combustíveis e dos preços administrados dos serviços de
telecomunicações.

Cumpre lembrar ainda que, em que pese o déficit nominal previsto
para o exercício de 2004, a contribuição previdenciária patronal é uma
despesa obrigatória decorrente da folha de pagamento. e a sua
realização sem cobertura orçamentária constitui crime de
responsabilidade do Governador, nos termos do art. 91. inciso VI, da
Constituição do Estado.

Salientamos que a autorização legislativa em questão estabelece
um limite para o valor suplementado calculado com os parâmetros
anteriores. Assim, entendemos que o decreto de abertura do crédito
suplementar deverá ser precedido de um criterioso estudo dos valores
realmente necessários, de forma a possibilitar o cumprimento das
metas fiscais fixadas para este exercício.

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

1.799/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - lrani
Barbosa - Jô Moraes - José Henrique.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.800/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto no art.153, inciso lii, da Constituição
do Estado, o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 257/2004, o Projeto de Lei n° 1.800/2004, que autoriza
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em
favor do Ministério Público do Estado.

Publicado no Diário do Legislativo" em 8/7/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do art. 160 da Constituição
do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 2 0 do art. 204, foi concedido
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso do
prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares a dotações do Ministério
Público do Estado até o limite de R$83.924.000,00, na forma
especificada.

A Lei n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
recepcionada pela Constituição da República de 1988 com status"de
lei complementar, determina, em seu art. 43, que a abertura de
créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e deverá ser precedida de exposição
justificativa. Dispõe também que se consideram recursos disponíveis,
entre outros, os provenientes de excesso de arrecadação, entendidos
como o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.

Em consonância com o disposto na lei federal, o projeto discrimina
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as despesas a serem cobertas, bem corno as respectivas fontes de
recursos, a saber:

- R$250.000,00 para atender a despesas de custeio do Ministério
Público do Estado. a serem financiadas com recursos provenientes de
anulação de dotação orçamentária do Ministério Público:

II - R$30.130.000.00 para atender a despesas com a majoração da
alíquota da contribuição previdenciária patronal, a serem financiadas
com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício;

III - R$49.535.265,00 para atender a despesas com pessoal e
encargos sociais, decorrentes de ingresso de novos Promotores de
Justiça. Oficiais e Técnicos aprovados em concurso público, a serem
financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício:

IV - R$4.008.73500 para atender a despesa com pensão por morte.
financiada da seguinte forma:

a) R$3.613.949,00 com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -;
e

b) R$394.786.00 com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público.

Quanto aos créditos suplementares financiados mediante anulação
de dotações orçamentárias do Ministério Público, a autorização
legislativa faz-se necessária, tendo em vista que a Lei n° 15.031, de
20/1/2004, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício
fiscal de 2004, somente contém dispositivo que autoriza
antecipadamente o remanejamento de dotações orçamentárias ao
Poder Executivo e à Assembléia Legislativa.

Dados da execução orçamentária referentes ao mês de junho do
corrente revelam uma arrecadação do ICMS. principal componente da
receita tributária, acumulada de R$7.006.000.000,00 para uma
arrecadação prevista de R$11.926.000.000.00, demonstrando um
percentual de cumprimento da meta anual de 58.75%. Considerando
que a arrecadação do segundo semestre tende a ser historicamente
maior que a do primeiro, pode-se prever, de forma realista, uma
arrecadação anual do ICMS da ordem de R$12.300.000.000,00 para
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2004, quantia superior em R$374.000.000.00 ao valor orçado.
Saliente-se também que uma inflação anual da ordem de 8%, situada
no limite superior da faixa de variação da meta, reforça a expectativa
de um incremento na arrecadação do ICMS, especialmente se
considerarmos os reajustes previstos dos preços dos derivados do
petróleo e dos preços administrados das telecomunicações, itens
responsáveis por um significativo percentual da arrecadação do
tributo. Outros dados econômicos recentes atestam o processo de
recuperação da economia em curso, a saber: o nível de utilização de
capacidade instalada da indústria brasileira atingiu 84,2% em julho, o
maior índice desde abril de 1995, segundo a Fundação Getúlio
Vargas: a renda média real chegou a R$886,60, maior valor real
desde agosto de 2003, segundo pesquisa do IBGE; e foram criados
208 mil postos de trabalho com carteira assinada no Estado de Minas
Gerais em 2004, com destaque para os setores exportadores
industrial e agrícola, segundo dados do Ministério do Trabalho.

No tocante à majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, observa-se que o art. 28, § 1°, da Lei Complementar n° 64,
de 25/3/2002, com a redação dada pela Lei Complementar n° 77, de
13/1/2004, determina que a alíquota da contribuição patronal será
equivalente ao dobro da alíquota de contribuição dos servidores
ativos, inativos e pensionistas, fixada em 11% em decorrência do
disposto na Emenda Constitucional n°41, de 19/12/2003, que contém
a reforma previdenciária. Dessa forma, respeitada a carência
nonagesimal, a contribuição patronal do Estado relativa a todos os
servidores passou a ser de 22% da remuneração de contribuição a
partir de 13/4/2004. Em face das modificações introduzidas, houve um
significativo aumento nos valores repassados pelo Estado para o
Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -, com implicações no
limite para as despesas com pessoal previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal e no equilíbrio financeiro do Tesouro
Estadual.

Posteriormente, a Lei Federal n° 10.887, de 18/6/2004, que
regulamenta a Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, e altera
dispositivos da Lei Federal n° 9.717, de 27/11/98, facultou aos entes
federados fixar as respectivas contribuições patronais dentro de uma
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faixa de variação compreendida entre o valor da contribuição do
servidor ativo e o dobro desta contribuição. Assim, a fim de se evitar
um agravamento da situação financeira do Estado, esta Casa aprovou
o Projeto de Lei Complementar n° 55/2004, que. sancionado, se
transformou na Lei Complementar n° 79, de 31/7/2004. Dessa forma,
a alíquota de contribuição patronal do Estado relativa aos servidores
que ingressaram na administração pública estadual até 31/1212001. foi
reduzida para 11%.

Salientamos que a autorização legislativa em questão estabelece
um limite para o valor suplementado calculado com os parâmetros
anteriores. Dessa forma, entendemos que o decreto de abertura do
crédito suplementar deverá ser precedido de um criterioso estudo dos
valores realmente necessários, de forma a possibilitar o cumprimento
das metas fiscais fixadas para o presente exercício.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único. do

Projeto de Lei n° 1.800/2004.
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - José

Henrique - Doutor Viana - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 47/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Manha Campos. o projeto em tela altera a

Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002. que institui o Regime Próprio
de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado
de Minas Gerais, de modo a incluir o companheiro ou a companheira
homossexual como dependente do segurado do IPSEMG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo
para emissão de seu parecer. Em seguida. a proposição foi
encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em
virtude de requerimento aprovado, foi o projeto encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos, que opinou por sua aprovação na
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forma do Substitutivo n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposição em tela objetiva incluir o companheiro ou a
companheira homossexual como dependente do segurado do
IPSEMG.

Esta proposta está alinhada como o previsto no art. 30 da
Constituição Federal, que define como objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. E com base nesses fundamentos, que
implicitamente incluem a defesa da população homossexual, que o
Poder Judiciário tem garantido direitos à população homossexual,
retirando-os da situação de clandestinidade.

Assim, foi o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação
Civil Pública n° 20007100009347-0, intentada pelo Ministério Público
Federal, que determinou ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS - que passe a considerar o companheiro ou companheira
homossexual como dependente preferencial. Determinou ainda à
referida instituição que "passe a processar e a deferir os pedidos de
pensão por morte e auxílio-reclusão realizados por companheiros do
mesmo sexo, desde que cumpridos pelos requerentes, no que couber,
os requisitos exigidos dos companheiros heterossexuais.

Por julgar necessário fazer alguns reparos ao projeto, a Comissão
de Administração Pública apresentou o Substitutivo n° 1, no qual retira
do projeto original a necessidade de a dependência econômica do
companheiro homossexual ser comprovada, uma vez que esta
dependência é presumida. O Substitutivo n° 2, apresentado pela
Comissão de Direitos Humanos, apresenta uma definição mais clara
do que seja companheiro homossexual, a exemplo do tratamento
dado ao companheiro heterossexual. Além disso, propõe a inclusão
do companheiro homossexual nas disposições do art. 5 0 da Lei
Complementar n° 64.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto pode trazer
impacto para os cofres públicos, uma vez que novos que novos
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dependentes serão incluídos como beneficiários do sistema de saúde
do IPSEMG. No entanto, esse impacto não é significativo, mesmo
porque consta do cálculo atuarial feito pelo IPSEMG a possibilidade
de que todo segurado possa incluir como seu beneficiário o cônjuge.
O cálculo atuarial é um processo matemático no qual são levados em
conta, além de parâmetros puramente financeiros, parâmetros de
natureza estatística e probabilística, visando estudar e quantificar os
diversos eventos relacionados com os benefícios oferecidos pelo
IPSEMG, a fim de determinar as contribuições necessárias.

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

Complementar n° 47/2003, na forma do Substitutivo n° 2. da Comissão
de Direitos Humanos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Doutor Viana. relator - Jô Moraes -

Márcio Kangussu - Irani Barbosa - José Henrique.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 823/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues. o Projeto de Lei n°
823/2003 cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá
outras providências.

As Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos não
se manifestaram. Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, foi a
proposição encaminhada à Comissão de Segurança Pública, que
exarou seu parecer, que concluiu pela apresentação do Substitutivo n°
1.

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

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo criar o FESP, destinado à

adequação e aquisição de equipamentos para atividades de
segurança pública, capacitação dos agentes e informatização. São
beneficiários a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e
o município onde funcione conselho integrado paritariamente por
representantes do poder público e da sociedade civil. Os recursos
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destinados aos órgãos estaduais serão utilizados para a integração de
atividades entre eles. O Fundo tem prazo de duração indeterminado.
São seus recursos: receitas imobiliárias, 20% das taxas cobradas pelo
exercício do poder de polícia, receitas de dividendos, outras receitas
patrimoniais, abrangendo juros bancários e lucro na alienação de
títulos de crédito, cota-parte do Estado das multas sobre o
recolhimento do ICMS e IPVA, indenizações e outras restituições,
doações, auxílios, contribuições e legados, dotação orçamentária,
transferências de entidades públicas, receitas de convênios, recursos
não onerosos aos cofres públicos. O órgão gestor é a Secretaria de
Estado da Fazenda, o agente financeiro é o BDMG, e o grupo
coordenador é composto por representantes do poder público e da
sociedade civil.

O autor justifica que a situação dos órgãos de segurança pública é
preocupante. Estudos apontam para a urgente necessidade de
reaparelhamento das instituições responsáveis pela segurança,
havendo escassez de recursos para investimentos. O projeto identifica
recursos passíveis de vinculação e destina-os a investimentos no
reaparelhamento dos órgãos de segurança.

As Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos não
se manifestaram. A Comissão de Segurança Pública entendeu que a
criação do fundo assegura investimentos na segurança pública, que
ela constatou não existir, e que ele não compromete a ação do poder
público. Apresentou substitutivo que não altera a essência do projeto
original. Ele dispõe sobre os recursos que comporão o FESP,
estabelece limite com despesas de pessoal, substitui o órgão gestor e
adapta a composição do grupo coordenador conforme a reforma
administrativa realizada no início do atual Governo.

A segurança pública é considerada um dos maiores problemas da
sociedade Os jovens são as principais vítimas fatais do crescimento
da violência no País. No Brasil, 39,7% dos óbitos de jovens entre 15 e
24 anos são causados por homicídios. Urge mudar esse triste quadro
(fonte: adapt. www.jb.com .br-Hugo Marques e Luciano Pires).

O ponto central da discussão é a vinculação de receita pública.
Entendemos que ela é completamente inadequada. O procedimento
correto consiste em elaborar uma proposta orçamentária, em que são
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estimadas as receitas para o próximo exercício fiscal, e essas receitas
são distribuídas, fixando-se as despesas de acordo com as
prioridades do momento, fazendo-se uma compatibilização entre
esses dois valores da forma mais justa. Essa proposta tramita nesta
Casa, que é o fórum mais apropriado para discussão, quando o povo.
por meio de seus representantes no nosso sistema de democracia
representativa, discute ampla e exaustivamente a matéria. Se
entender que a proposta não atende aos seus anseios, pode alterá-la,
por meio de emendas. Finalmente, o projeto é aprovado
democraticamente pela maioria do povo e, posteriormente, é
convertido na Lei Orçamentária Anual. Essa é a forma universalmente
consagrada de se fazer a repartição dos recursos públicos. Este
parlamento e. em especial, esta Comissão, têm que envidar esforços
para enfatizar essa sua importante missão constitucional. Se as
receitas já são vinculadas, diminui-se o papel da Lei Orçamentária.
desta Casa, desta Comissão e. fundamentalmente, da discussão
democrática sobre o que fazer com os recursos arrecadados. O povo,
no fundo o dono dos recursos, não pode mais decidir o que fazer com
eles.

As necessidades da sociedade são mutantes e têm que ser
aquilatadas periodicamente. Pode ocorrer que entremos em uma
época de pleno emprego. com uma acentuada queda na
criminalidade. Assim, o volume de recursos que pré-alocamos à área
de segurança pode tornar-se excessivo por exemplo, em face dos
recursos que alocamos à área da saúde, impedindo a destinação da
receita para setores que se tornaram, então, mais carentes. Garantir
recursos para um setor tem a contrapartida de negar recursos para
outro, passando-se a falsa impressão que se estão criando receitas
com um passe de mágica.

Algumas vinculações propostas são flagrantemente
inconstitucionais. A Carta Magna, art. 167, inciso IV, veda a
vinculação de impostos a fundo e. conseqüentemente, a vinculação de
multa incidente sobre estes, haja vista o princípio de que o acessório
segue o principal.

Ademais, a manutenção de um fundo tem um custo operacional, e,
em vez de se utilizarem os escassos recursos públicos em uma
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atividade fim, eles estão sendo utilizados em uma atividade meio.
Está-se criando mais um ente na já complexa estrutura organizacional
do Estado, enquanto o desejável é simplificá-la. Não precisamos de
mais entes para cuidar da segurança pública. Alguns defendem até a
idéia da unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar, com eliminação
de sobreposição de trabalhos, supressão de cargos diretivos, mas
esbarram no "spirit of corpus". Se a sociedade demanda melhorar a
segurança pública, deve-se alocar maior dotação orçamentária nos
órgãos já existentes. A criação do fundo aumenta as despesas
públicas, com repercussão financeira negativa.

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

823/2003.
Sala das Comissões. 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Doutor

Viana - Jô Moraes (voto contrário) - Irani Barbosa - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.385/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Gustavo Valadares,
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação
Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO - o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça examinar preliminarmente a matéria, concluindo por sua
ju ridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a este órgão colegiado apreciá-la quanto à possível
repercussão financeira decorrente de sua aprovação, conforme
estatuído no art. 188. c/c o art. 102. VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano

edificado, situado na Avenida do Contorno, n° 4.777, no Município de
Belo Horizonte. Nele encontra-se instalada a Associação Brasileira
Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO -,
mediante Autorização de Uso Especial de Imóvel, com vigência até
julho de 2018.



A proposição sob comento pretende dar autorização legislativa para
que o Poder Executivo possa transferir o domínio do referido bem de
propriedade do Estado, atendendo à exigência consubstanciada na
Lei Federal n- 4.320, de 1964, particularmente no § 2 de seu art. 105.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários. devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei ora examinado não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado.

Saliente-se que a ABRAÇO desenvolve importante trabalho na
prevenção e no combate ao uso de drogas, oferecendo tratamento
ambulatorial aos viciados em drogas, tabaco e álcool, além de apoio a
seus familiares.

Avaliado sob o prisma do mérito, é forçoso reconhecer que esse
trabalho deve continuar, dada a sua relevância social. E devido à
demanda crescente pelos seus serviços, é imprescindível que a
ABRAÇO tenha o domínio do imóvel para realizar, quando necessário.
reforma e ampliação em suas instalações.

Assim, somos pela doação em causa.
Embora não encontrando óbice à aprovação do projeto,

apresentamos a Emenda n° 1 para garantir a impenhorabilidade e a
inalienabilidade do imóvel ao art. 2°, que prevê sua reversão ao
patrimônio do Estado, descumpridas as condições estabelecidas.

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

1.385/2004. no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA W1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
Art. 20 - A escritura da doação de que trata esta lei conterá

cláusulas de:
- impenhorabilidade do imóvel:

II - inalienabil idade do imóvel:
III - reversão do imóvel ao doador no caso de dissolução da entidade

donatária ou de paralisação de suas atividades por mais de um ano.".
Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Jô Moraes, relatora - lrani Barbosa -

José Henrique - Márcio Kangussu - Doutor Viana.
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PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.597/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei sob comento

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Felisburgo o imóvel que descreve.

A Comissão de Constituição e Justiça o examinou preliminarmente,
considerando-o jurídico, constitucional e legal com a Emenda n° 1
que apresentou.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno urbano

edificado com área de 1 .540m 2 , situado no Município de Felisburgo,
conforme escritura pública registrada no Cartório de Imóveis na
Comarca de Jequitinhonha, sob o n° 4.251, Livro 3-D, a fls. 189v a
191.

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado pelo
município para construção de um grupo escolar, o que de fato
ocorreu. No entanto, a Escola Estadual de Felisburgo foi desativada
na década de 80, e, posteriormente, funcionou no local um terminal
rodoviário municipal.

Atualmente, encontra-se ali instalado o mercado municipal, que
necessita de ampliações e reformas. Embora a obra seja de relevante
interesse público, para realizá-la o município precisa ter o domínio
sobre o bem, o que está reivindicando por meio da proposição em
análise.

Isso posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, requisito para a transação ora analisada,

decorre da exigência fixada pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente pelo § 2° do seu art. 105.

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesas
para os cofres públicos, nem causa impacto na lei orçamentária, pois,
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devidamente autorizado por este Parlamento, não necessita ser
incluído no orçamento. representando apenas mudança no ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado.

Esclarecemos, por fim, que a Emenda n° 1, proposta pela Comissão
de Constituição e Justiça, cuida apenas de corrigir os dados
cadastrais do imóvel.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n"

1.597/2004. no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - José Henrique, relator - Márcio

Kangussu - Jô Moraes - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.611/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Manha Campos, a proposição em epígrafe
visa proibir o uso, a fabricação, a comercialização, a locação, a
cessão, o empréstimo e a transferência, a qualquer titulo, de prensa
mecânica excêntrica com mecanismo de engate por chaveta e de
prensa mecânica de fricção no Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua junidicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi encaminhada à Comissão de Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, a qual, por perda de prazo, não pôde
emitir seu parecer.

Em decorrência de requerimento da autora do projeto, vem a
proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Busca a proposição proibir o uso, a fabricação, a comercialização, a

locação, a cessão, o empréstimo e a transferência, a qualquer título,
de prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta e de
prensas mecânicas de fricção no Estado.

Seu art. 1° define a prensa corno máquina usada para conformar.
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moldar, cortar, furar, cunhar, dobrar e vazar peças para a indústria.
Também é conhecida por denominações tais como martelo de queda,
martelo pneumático, martelete dobradeira, rolo laminador,
desbobinadeira, guilhotina e tesoura cisalhadoras, recalcadora,
máquina de corte e vinco e máquina de compactação.

O art. 20 estabelece prazo de dois anos, contados da data de
publicação da lei, para que as empresas as retirem de operação,
admitido o uso das prensas existentes no período mencionado, desde
que dotadas de dispositivos eficazes de proteção, na forma estatuída
pelo art. 30 .

A proposição, de iniciativa da Deputada Manha Campos,
apresentada por solicitação de diversas entidades sindicais e de
órgãos encarregados do cumprimento das leis trabalhistas, tem por
objetivo fundamental garantir a integridade física dos trabalhadores.
Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, um quarto
dos acidentes de trabalho com ferimentos e mutilação de punhos e
mãos de trabalhadores ocorre pelo uso das citadas prensas, que
ocupam o primeiro lugar entre as máquinas de maior risco.

A proposição está acompanhada de farta e conveniente
argumentação por parte da autora. Encontram-se arrolados desde
dispositivos constitucionais e pareceres jurídicos até larga
jurisprudência e acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho. Todos
buscam garantir a tutela da segurança e da saúde dos trabalhadores.

Chama-nos a atenção, em especial, a proibição de uso das referidas
prensas, conforme o item 4.8 da NBR 13.930/ABNT/Prensas
Mecânicas, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que assim
dispõe:

"4 - Requisitos para segurança:

4.8 .- O sistema de acoplamento deve ser através de freio de
embreagem específico para prensas, sendo proibidas construções
e/ou utilizações de prensa com artifício de acoplamento para descida
do martelo através de engate/chaveta ou similar." (grifo nosso).

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre o
assunto, não vislumbrando óbice de natureza jurídico-material à
tramitação da proposição. Contudo, a fim de corrigir vício de
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inconstitucional idade. apresentou a Emenda n° 1 o que fez sem
descaracterizar ou mutilar o projeto, razão pela qual a acolhemos.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, razão deste parecer,
entendemos que a proposição em comento atende ao princípio federal
constitucional inscrito no art. 7°. inciso XXII. que estabelece: "São
direitos dos trabalhadores urbanos e mais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança." (grifo
nosso).

Assim, entendemos que, além de a proposição guardar inigualável
mérito. não gerará impacto negativo algum nas finanças públicas.
como, também, não colidirá com qualquer legislação vigente. Ao
contrário, através da penalidade convertida em multa, poderá
representar ingresso de recursos para os cofres públicos.

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

1.611/2004. no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jô Moraes -

José Henrique - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.650/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em epigrafe
torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas
por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, nas
condições que menciona.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação,
oferecendo a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão anterior.



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

Fundamentação
A proposição pretende estabelecer a obrigatoriedade de construção

de reservatórios para acumulação de águas pluviais nos lotes
edificados ou não com área impermeabilizada superior a 500m 2 . O
não-atendimento desse dispositivo pelo proprietário do imóvel
implicará o não-fornecimento, pela autoridade competente, do
Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização Previstos em Lei,
conforme o art. 10 do projeto. O art. 2° dispõe sobre a fórmula para o
cálculo de capacidade do reservatório. O art. 30 cuida das áreas
destinadas a estacionamento, as quais deverão ter 30% do terreno
com área permeável ou drenante. O art. 40 prevê aplicação de multa
para os infratores da lei.

O autor da proposição se fundamenta, principalmente, na questão
da escassez da água e na necessidade de adoção de providências
para economizar esse importante recurso natural. Com efeito, sabe-se
que nossas fontes não são eternas, e o ser humano, infelizmente, tem
contribuído para a aceleração do processo de escassez, com suas
ações indiferentes e irresponsáveis, que degradam e poluem cada vez
mais a natureza.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise,
apresentou substitutivo objetivando aperfeiçoar o projeto, por concluir
que "normas de natureza eminentemente técnica, como as colocadas
nesse projeto, devem ser objeto de regulamentação em atos
infralegais". Argumentou, ainda, que, em virtude das diferenças
geológicas dos terrenos, não é recomendável a padronização de
medidas que visem ao aproveitamento das águas de chuvas.

A Comissão de Meio Ambiente, ao analisar o projeto quanto ao
mérito, parabenizou a iniciativa do autor, dada a importância do
assunto, e apresentou a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, dando nova
redação ao art. 10. Entendeu que obrigar os proprietários de lotes já
edificados a fazer adaptações em seus imóveis poderá inviabilizar a
aplicação dessa lei.

Dada a importância do assunto, entendemos, a exemplo das
Comissões anteriores, que o projeto se reveste de extrema
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importância: a de preservar nossos recursos hídricos, cada vez mais
escassos.

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, a proposição é
extremamente benéfica, tanto para o consumidor quanto para o erário.
Ao primeiro, o aproveitamento da água pluvial proporcionará, de
imediato, redução de gastos com a água fornecida pela prestadora de
serviço. Ao segundo, conforme previsto no art. 30 do substitutivo.
propiciará o ingresso de recursos advindos de cobrança de multa.

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

1.650/2004, no 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1. apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1. da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique. relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.718/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares. o Projeto de Lei n
1.718/2004 dispõe sobre a quitação de débitos tributários estaduais
com a utilização de créditos de verba retida e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188. c/c o art. 102. inciso VII. do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em estudo é possibilitar a compensação de

créditos de natureza tributária do Estado com as verbas retidas
devidas a servidores. A medida, segundo o autor, permite a
regularização da situação de muitos servidores públicos, que são
credores do Estado e, ao mesmo tempo, se encontram em dificuldade
para quitação de débitos tributários.

A chamada verba retida corresponde a obrigações do Estado



provenientes de direitos e vantagens de servidores, já incorridos e não
quitados em folha de pagamento. Essas obrigações foram geradas no
período de 1995 a 2001, em que o Estado deixou de pagar benefícios
como quinqüênios, férias-prêmio convertidas em espécie e outras
vantagens aos servidores estaduais. De acordo com estimativas do
Governo, a verba retida assume um valor total de aproximadamente
R$100.000.000.00 e envolve cerca de 27 mil servidores.

Em março deste ano, o Governo autorizou a liberação de cerca de
R$7.000.000,00 entre os meses de abril a julho, para pagamento de
verba retida a aproximadamente 10 mil servidores que tenham a
receber até o limite de R$1.000,00. Não obstante o empenho do
Governo e sua promessa de quitar esses débitos até o final do
mandato, não há ainda uma previsão efetiva de como e quando será
pago o restante da dívida. Por essa razão, a iniciativa se justifica, uma
vez que pode amenizar dificuldades imediatas de muitos servidores.

Em nome do princípio da consolidação das normas legais, foi
apresentado, pela Comissão de Constituição e Justiça, substitutivo ao
projeto, visando a alterar a Lei n° 14.699, de 6/8/2003. O art. 12 da
referida lei dispõe sobre a compensação de crédito inscrito em dívida
ativa com crédito líquido e certo do interessado, ainda que adquirido
de terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual. Ao inserir o § 50
nesse artigo, o substitutivo proposto preserva a idéia originária da
proposição, assegurando ao servidor a compensação de crédito
proveniente de verba retida pelo Estado, exclusivamente para
quitação de crédito do Estado, lançado em seu nome, ainda que não
esteja inscrito em dívida ativa.

No entanto, a compensação desses créditos com obrigações
tributárias correntes, não apenas aquelas inscritas em dívida ativa,
pode resultar na queda da arrecadação da receita tributária,
comprometendo a previsão orçamentária. A fim de permitir a
adequação do orçamento anual aos prováveis efeitos da futura lei,
cumpre-nos propor emenda ao projeto.

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

1.718/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda
n° 1, a seguir apresentada.
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EMENDA N`1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao art. 20 do projeto a seguinte redação:
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005.".
Sala das Comissões. 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - lrani Barbosa, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique - Jô Moraes.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 3 E AS EMENDAS N OS 7 A

38 AO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.083/2003

objetiva alterar a Lei n' 12727. de 30/12197. que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria. Em seguida, a requerimento do Deputado Rogério Correia e
outros, o projeto foi distribuído às Comissões de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Administração Pública. A
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela
aprovação da matéria com as Emendas n os 1 a 6, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo n° 1. que apresentou. Esta comissão opinou
por sua aprovação em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n o

s 7 a 38 e o Substitutivo n° 3. A Emenda n° 36, no
entanto, foi retirada pelo autor.

Retorna, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja
emitido parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 20
do art. 188 do Regimento Interno.

Durante a discussão, foi apresentada emenda do Deputado Antônio
Carlos Andrada, que foi acatada por este relator e incorporada ao
texto do Substitutivo n° 4, apresentado ao final deste parecer.

Fundamentação
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A proposição em estudo pretende reajustar os valores dos
emolumentos incidentes sobre os serviços de natureza extrajudicial,
prestados pelos oficiais de registro, Tabeliães e Juizes de Paz. Pela
proposta, os valores desses serviços, constantes das tabelas dos
anexos da Lei n° 12.727. de 1997, passam a ser expressos em
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG. Em caso de
extinção da UFEMG, as referidas , tabelas serão atualizadas
monetariamente pela variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-Dl, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e pela
Comissão de Administração Pública, esta Comissão opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. A intenção
do referido substitutivo é aprimorar o Substitutivo n° 1, propondo uma
nova lei para substituir a Lei n° 12.727, de 1997. Entre as inovações
estão as definições de fato gerador, contribuinte e responsável,
relativas aos emolumentos e à Taxa de Fiscalização Judiciária e o
estabelecimento de uma distinção mais clara, em diversos casos,
entre os atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro e
com conteúdo financeiro. A nova proposta contém ainda dispositivos
referentes a mecanismos de fiscalização e a penalidades pelo não-
cumprimento das obrigações tributárias, acompanhando a legislação
tributária estadual, ao ressarcimento às serventias do registro civil
pelos atos gratuitos por elas praticados e à complementação da
receita mínima das serventias deficitárias.

Este relator analisou o substitutivo e as emendas apresentadas em
Plenário e verificou que parte das alterações propostas, com algumas
adaptações, podem contribuir para o aperfeiçoamento do projeto. Em
virtude do número elevado de emendas, da necessidade de adaptá-
las e da imposição de se fazerem algumas adequações pelo fato de o
projeto não ter sido aprovado em 2003, para vigorar a partir de 2004,
como previsto, consideramos conveniente apresentar novo
substitutivo ao projeto.

Entre as emendas contempladas pelo Substitutivo n° 4, com
pequenas alterações, cabe mencionar que as Emendas n

o
s 10, 18, 30
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e 31 se referem à questão da isenção, ampliando suas hipóteses. A
Emenda n° 29 visa dar maior transparência aos atos da comissão
gestora dos recursos destinados à compensação dos atos gratuitos e
da complementacão de receita às serventias deficitárias.

Muitas das emendas acatadas propõem modificações na Tabela 4
do anexo. A Emenda n' 11. que estabelece diretriz para o registro de
um único imóvel em nome de várias pessoas, já havia sido
incorporada ao substitutivo anterior (Nota VI), sendo mantida no
substitutivo apresentado a seguir. O objetivo da Emenda n° 24 é
reduzir os valores relativos à averbação de construção. 'baixa" e
habite-se" (item 1, j", da Tabela 4 do anexo). A Emenda n° 7

determina que os emolumentos devidos pela averbação e pelo
registro de cédulas de crédito industrial, de crédito rural e de produto
rural são os estabelecidos pela legislação federal, restabelecendo o
proposto no projeto original. A Emendas n

o
s 21, 22 e 34. que

estabelecem valores fixos para itens da referida Tabela, sofreram
modificações com a introdução de faixas de valores.

A Emenda n° 37, fruto do trabalho da CPI dos Cartorios, cria
mecanismos para melhorar o controle das incorporações imobiliárias,
sobretudo no que se refere aos contratos de promessa de compra e
venda celebrados antes da "baixa" da construção, bem como à
divulgação de informações relativas aos empreendimentos
mobiliários, prevista na Lei federal n°4.591, de 16/12/64.

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

1.083/2003 na forma do Substitutivo n° 4. a seguir apresentado, e pela
rejeição das Emendas n°s 7 a 38 e do Substitutivo n° 3.

SUBSTITUTIVO N°4
Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro. o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

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

Disposições Gerais
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Art. 1" - A fixação. a contagem. a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro de que trata o art. 277 da Constituição do Estado, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a forma de
compensação prevista no art. 8° da Lei Federal n° 10.169, de 29 de
dezembro de 2000, concernente aos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida na legislação federal, obedecerão às disposições desta
lei.

Art. 20 - Os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos
praticados pelo Notário e pelo Registrador, no âmbito de suas
respectivas competências, e têm como fato gerador a prática de atos
pelo Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de
Registro de Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e Documentos.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Oficial de Registro de Distribuição.

§ 1° - Os emolumentos, bem como a parcela destinada à
compensação da gratuidade, e a respectiva Taxa de Fiscalização
Judiciária fixados nas tabelas anexas a esta lei serão pagos pelo
interessado que solicitar o ato, no seu requerimento ou na
apresentação do título.

§ 2° - Na hipótese de contagem ou cotação a menor dos valores
devidos para a prática do ato notarial ou de registro caberá ao
interessado a sua complementação.

§ 30 - Ao Juiz de Paz são devidos emolumentos pela manifestação
em autos de habilitação e diligência para o casamento.

Art. 30 - A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela
Constituição da República, em seu art. 236, § 1°, e legalmente
exercido pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito
Diretor do Foro.

Art. 4° - E contribuinte dos emolumentos, bem como da parcela
destinada à compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e
de registro.

Art. 5° - E responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 do

rÀ



Código Tributário Nacional, o Tabelião de Notas, o Tabelião de
Protesto de Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos, o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
o Oficial de Registro de Distribuição que praticar ato notarial ou de
registro.

Capítulo li
Dos Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

Seção 1
Normas Gerais

Art. 60 - Os valores dos emolumentos, da parcela de emolumentos
para compensação da gratuidade (PECG) e da Taxa de Fiscalização
Judiciária, expressos em moeda corrente do País, são os fixados nas
Tabelas 1 a 8 anexas a esta lei.

§ 1' - O Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto de Títulos, o
Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e o Oficial de Registro
de Distribuição, para a prática dos atos de sua competência. cotarão e
cobrarão os valores em conformidade com as Tabelas 1 a 8 anexas a
esta lei.

§ 2° - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do
usuário os emolumentos, bem como a parcela destinada à
compensação da gratuidade, e respectiva Taxa de Fiscalização
Judiciária relativa aos atos praticados pelo Juiz de Paz, obrigando-se
a:

- repassar a este a importância correspondente aos emolumentos,
até o próximo dia útil contado do recebimento:

II - recolher a Taxa de Fiscalização Judiciária na forma e no prazo
previstos em ato normativo da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 3° - As notas explicativas integram as tabelas.
§ 4° - As tabelas serão afixadas nas dependências do serviço

notarial ou de registro, em local visível, de fácil leitura e acesso ao
público.

Art. 70 - Os emolumentos fixados nesta lei, observada a natureza
pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro. incluem:



- o protocolo, os arquivamentos, os traslados, as anotações e as
comunicações determinadas por lei, as diligências e as gestões
essenciais à realização do ato notarial ou de registro;

II - a elaboração e o preenchimento de certidão, carta, ofício,
requerimento, documento de arrecadação e a conferência de cópia ou
via desses documentos:

III - a utilização de sistemas de computação, microfilmagem, disco
ótico e outros meios de armazenamento e reprodução de dados;

IV - as despesas postais e as publicações, exceto quando
expressamente ressalvadas nas tabelas.

Art. 80 - O Notário e o Registrador fornecerão recibo circunstanciado
dos emolumentos cobrados e cotarão os respectivos valores à
margem do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Na cotação, faculta-se o uso de carimbo que
indique os valores expressos nas tabelas anexas a esta lei.

Art. 90 - Na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro,
os valores recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as
quantias relativas às certidões porventura fornecidas.

Art. 10 - Os atos específicos de cada serviço notarial ou de registro,
para cobrança de valores, nos termos das tabelas anexas a esta lei,
são classificados em:

- atos relativos a situações jurídicas, sem conteúdo financeiro;
II - atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro e

emolumentos fixados mediante a observância de faixas que
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o
valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.

§ 1° - A averbação com conteúdo financeiro será assim considerada
quando implicar majoração do valor do contrato ou da dívida, já
constante no registro, em virtude da liberação de um crédito
suplementar.

§ 2° - As averbações feitas de ofício e as concernentes ao transporte
de ônus da matrícula e aquelas relacionadas ao encerramento de uma
matrícula em virtude da abertura de outra não estão sujeitas a
pagamento de emolumentos.

§ 3° - Os valores a serem considerados para fins de enquadramento
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nas tabelas, relativamente aos atos classificados no inciso II deste
artigo, serão determinados pelos parâmetros seguintes, prevalecendo
o que for maior:

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas
partes:

b) valor do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pelo
município, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou pelo órgão federal competente. para
efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural:

c) o valor dos bens e direitos, inclusive imóvel, utilizado para fins do
recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer
titulo, por ato oneroso. de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. bem
como cessão de direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre
transmissão "causa mortis" e doação. de quaisquer bens ou direitos:

d) o resultado da divisão do valor do contrato pelo número de
imóveis, nos registros de direitos reais de garantia, quando dois ou
mais imóveis forem dados em garantia, estejam ou não situados na
mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor;

e) para cálculo dos valores devidos por registro de contrato, título e
documento, cujas quantias venham expressas em moeda estrangeira,
far-se-á a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de
compra do câmbio oficial do dia em que for apresentado o documento;

f) o valor do saldo devedor, em registro de contrato de alienação
fiduciária e de reserva de domínio obrigatório para a expedição de
certificado de propriedade;

g) o valor do sinal, em registro de recibos de sinal de compra e
venda;

h) o valor da soma das doze primeiras parcelas mensais do contrato
ou do total de meses, em contrato de leasing, quando o prazo for
inferior a doze meses;

i) o valor do crédito cedido. em cessão de crédito;
j) em contrato de fiança. de caução e de depósito. vinculado a

contrato de abertura de crédito. o registro será cobrado na forma
prevista para averbação, sem conteúdo financeiro;

1) em aditivo de contrato de crédito para substituição de garantia ou



para prorrogação de prazo de pagamento, sem liberação de crédito
suplementar, os atos são considerados sem conteúdo financeiro;

m) a tradução que acompanhar documento em língua estrangeira
será considerada sem conteúdo financeiro;

n) quando integrar a notificação contrato ou documento com
conteúdo financeiro, o registro será feito pelo valor nele expresso.

§ 40 - Na hipótese em que, por força de lei, deva ser utilizado valor
decorrente de avaliação judicial ou fiscal, o parâmetro para a cobrança
dos emolumentos, bem como a parcela de emolumentos para
compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária
será o valor nela considerado.

Art. 11 - As intervenções ou anuências de terceiros, desde que não
impliquem outros atos, não autorizam acréscimos de valores de
emolumentos.

Art.	12	-	Nos	valores	de	escritura,	procuração ou
subestabelecimento, está compreendido o primeiro traslado.

Art. 13 - Os valores devidos pelo registro de penhora decorrente de
ordem judicial serão pagos, na execução trabalhista, a final, pelos
valores vigentes à época do pagamento.

Art. 14 - Os valores devidos pelo registro e pela averbação de
cédulas e notas de crédito rural, de crédito industrial e de crédito
comercial, de cédulas de produto rural e de crédito imobiliário são os
estabelecidos nas tabelas anexas a esta lei.

Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o
Sistema Financeiro da Habitação deverá ser efetuada observando-se
as reduções estabelecidas em lei federal.

Art. 16 - E vedado ao Notário e ao Registrador:
- cobrar dos usuários quaisquer quantias não previstas nas tabelas

anexas a esta lei, ainda que sob fundamento de analogia:
II - cobrar dos usuários emolumentos e Taxa de Fiscalização

Judiciária por atos não previstos nos dispositivos e tabelas anexas a
esta lei:

III - cobrar dos usuários quaisquer emolumentos por ato retificador
ou renovador em razão de erro imputável aos respectivos serviços
notariais e de registro;

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de



registro, transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento ou
documento de arrecadação de tributos, certidões em geral e outros
documentos, ou arquivamento de procuração ou de qualquer outro
documento necessário à prática do ato:

V - cobrar qualquer importância a título de despesa com serviço de
despachante:

VI - cobrar acréscimo por serviço de urgência ou de plantão:
VII - cobrar valores maiores que os previstos nas tabelas anexas a

esta lei:
VIII - conceder desconto remuneratório de emolumentos ou de

valores da Taxa de Fiscalização Judiciária.
Art. 17 - Cabe ao interessado prover as despesas com condução,

telefonema, fac-símile, telex e as postais, quando expressamente
solicitadas e não previstas no art. 7° desta lei.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa
correrá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo
serviço notarial ou de registro competente.

Art. 18 - O incorporador somente poderá negociar unidades
autônomas de uma obra após ter registrado, no cartório competente
de registro de imóveis, os documentos especificados nas alíneas do
art. 32 da Lei Federal n° 4.591. de 16 de dezembro de 1964.

§ 1° - Cabe ao oficial, no ato do registro de que trata o "caput' deste
artigo, comunicar:

- à Secretaria da Receita Federal:
a) o valor da avaliação fiscal constante do registro de aquisição do

imóvel e o valor total projetado para a venda das frações ideais do
terreno, bem como o custo de construção calculado de cada unidade;

b) para efeito de cálculo do imposto de renda devido pelo
incorporador ou construtor:

b.1) os valores efetivos de venda das unidades negociadas:
b.2) quando, na fixação do custo unitário por metro quadrado, a

parcela correspondente aos emolumentos devidos por registros e
averbações decorrentes da incorporação, desde o inicio desta até a
baixa da construção. for superior à efetivamente paga pelo adquirente
de unidade construída:

11 - ao Ministério Público, quando identificar infração ao § 3" do art.
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32 ou aos arts. 64, 65 e 66 da lei federal mencionada no caput" deste
artigo, bem como quando contratar pelas datas constantes da
documentação e nos contratos de promessa de compra e venda de
imóveis, que houve negociação de unidades autônomas antes do
registro da incorporação em cartório:

III - às autoridades competentes, o descumprimento pelo
incorporador do disposto no art. 62 da lei federal mencionada no
"caput" deste artigo.

§ 2° - As informações discriminadas na alínea "a" do inciso 1 do
parágrafo anterior deverão ser comunicadas também à Secretaria de
Estado de Fazenda e à Secretaria de Fazenda ou órgão equivalente
do respectivo município.

Seção II
Das Isenções

Art. 19 - Os Órgãos da administração direta do Estado ficam isentos
do pagamento de emolumentos, bem como da parcela destinada à
compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária
pela prática de atos notariais e de registro de seu interesse.

Art. 20 - Fica isenta de emolumentos, bem como da parcela
destinada à compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a prática de atos notariais e de registro para cumprimento
de mandado e alvará judicial expedido em favor de beneficiário da
justiça gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950, e representado por Defensor Público Estadual ou advogado
dativo designado nos termos da Lei n" 13.166, de 20 de janeiro de
1999.

Parágrafo único - A concessão da isenção de que trata o "caput" fica
condicionada à menção expressa da existência dos pressupostos nele
exigidos. no texto do respectivo mandado ou alvará judicial.

Art. 21 - Os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de
emolumentos, bem como da parcela destinada à compensação da
gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária:

- pela habilitação do casamento e respectivas certidões;
II - pelo registro de emancipação, ausência, interdição e adoção.
Parágrafo único - Os beneficiários deverão firmar declaração e,

tratando-se de analfabeto, a assinatura a rogo será acompanhada de



duas testemunhas, com ciência de que a falsidade da declaração
ensejará a responsabilidade civil e criminal do declarante.

Art. 22 - O fornecimento de Certidão Negativa de Registro, para fins
de usucapião. será gratuito para o pobre no sentido legal.

Seção III
Do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária

Art. 23 - O recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária será
regulamentado por ato normativo da Secretaria de Estado de
Fazenda, que disporá sobre a utilização de código ou outro meio de
controle da arrecadação que permita a individualização do ato notarial
ou de registro, por espécie e por situação jurídica com e sem
conteúdo financeiro, por serventia.

Art. 24 - A falta de pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária ou
seu pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de
multa. calculada sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios,
observado o disposto no § 10 deste artigo. será cobrada multa de
mora no valor de:

a) 0.15°/o (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia:

b) 90 (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo-primeiro ao
sexagésimo dia de atraso:

c) 12 0 c (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

li - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
lnf ração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração:

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.
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§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1, ocorrendo o pagamento
espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando
houver ação fiscal.

§ 2 0 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
- de 180/0 (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo:
II - reduzida em conformidade com o inciso II deste artigo, com base

na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Seção IV

Da Fiscalização da Taxa de Fiscalização Judiciária
Art. 25 - Constatada infração relativa à Taxa de Fiscalização

Judiciária, cabe ao fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda lavrar
auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada
a ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos
na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e na Lei n° 13.470, de
17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável.

Art. 26 - São obrigados a exibir os documentos e os livros
relacionados com os atos notariais e de registro e com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como a prestar as informações
solicitadas pelo Fisco Estadual e a não embaraçar a ação fiscal:

- os contribuintes, seus procuradores e os despachantes;
II - os Notários e os Registradores;
III - os servidores e as autoridades públicas.
Parágrafo único - Além da obrigação prevista no "caput" deste artigo,

o Notário e o Registrador remeterão mensalmente, à Secretaria de
Estado de Fazenda, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente
ao da prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade
de atos praticados, por espécie e por situação jurídica com e sem
conteúdo financeiro, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o
valor da Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida ao Estado, bem
assim as informações relativas à utilização, ao estoque e ao controle
do selo de fiscalização de que trata o art. 28 desta lei, por eles
comprado, conforme dispuser o regulamento.

Art. 27 - Constituem infrações relativas à Taxa de Fiscalização



Judiciária, apuradas de ofício pelo Fisco, conforme dispuser o
regulamento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e
disciplinares e de outras sanções previstas em lei, bem como do
tributo devido e seus acréscimos legais:

- a omissão ou a utilização irregular do selo de fiscalização, a
adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à Taxa de
Fiscalização Judiciária para propiciar, ainda que a terceiro, qualquer
vantagem indevida, sujeitando o infrator ou aquele que de qualquer
forma contribuir para a prática desses atos, a multa de, no mínimo.
R$750.00 (setecentos e cinqüenta reais) e, no máximo, RS7.500.00
(sete mil e quinhentos reais);

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação
de informações solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como o descumprimento do disposto no
parágrafo único do art. 26 desta lei, sujeitando o infrator a multa de até
R$500.00 (quinhentos reais) por documento.

Capítulo III
Da Fiscalização Judiciária

Art. 28 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos
notariais e de registro e o cumprimento, pelo Notário. Registrador e
seus prepostos, das disposições e tabelas desta lei será exercida pela
Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,
de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do
interessado, sem prejuízo da fiscalização tributária que será exercida
pela Secretaria de Estado de Fazenda, no âmbito de suas respectivas
competências.
§ l O - O selo de fiscalização, de uso obrigatório pelos serviços

notariais e de registro, será aposto nos documentos e papéis
expedidos ou submetidos a exame, quando da prática de seus atos.

§ 2° - A aposição do selo de fiscalização constitui requisito de
validade para os documentos sujeitos à autenticação ou ao
reconhecimento de firma.

§ 3° - O selo de fiscalização conterá dispositivos de segurança que
impeçam sua falsificação e adulteração, e a sua utilização será
disciplinada por ato normativo conjunto da Corregedoria-Geral de
Justiça e da Secretaria de Estado de Fazenda, que controlará.
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diretamente ou mediante contrato, sua confecção, aquisição,
armazenagem, transporte e distribuição, devendo o referido ato
dispor, entre outros, sobre:

- especificação de cores, dimensões e dizeres:
II - condições de impressão;
III - numeração em série;
IV - qualidade do papel a ser utilizado:
V - especificações de fundo e imagens;
VI - valor de face.
§ 40 - O selo será entregue ao Notário e Registrador, e será pago à

medida que seja efetivamente utilizado.
§ 50 - o valor unitário do selo de fiscalização a que se refere o

parágrafo anterior será de R$0,25 (vinte e cinco centavos).
§ 60 - Poderá ser exigida a utilização de selo de série e cor

diferenciadas, ou outro critério de diferenciação, para o ato notarial e
de registro em razão de sua natureza, espécie, valor ou faixa de
valores, bem como do valor ou faixa de valores da respectiva Taxa de
Fiscalização Judiciária.

Art. 29 - Relativamente ao selo de fiscalização, até que seja
expedido o ato normativo conjunto de que trata o § 3 0 do art. 28,
continuam em vigor as normas expedidas pelo Tribunal de Justiça do
Estado e pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 30 - Sem prejuízo de outras sanções, o Notário e o Registrador
ficam sujeitos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e
cinqüenta reais) e, no máximo. R$7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), nas seguintes hipóteses:

- não afixar a tabela de valores dos emolumentos relativos a atos
de sua especialidade nas dependências do serviço, em lugar visível e
de fácil leitura e acesso ao público, em conformidade com as tabelas
anexas a esta lei;

II - deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos
cobrados;

III - desobedecer às vedações que lhe são impostas no art. 16 desta
lei.

§ 1° - A multa a que se refere o "caput" será imposta pelo
Corregedor-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro.
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mediante processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla
defesa.

§ 20 - Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso.
o notário ou registrador fica obrigado a restituir ao interessado o dobro
da quantia irregularmente recebida.

§ 30 - Para a gradação da pena de multa prevista neste artigo. serão
considerados, entre outros critérios, os antecedentes disciplinares do
infrator.

§ 40 - A multa prevista neste artigo constituirá receita do Estado,
devendo o seu recolhimento e a restituição devida ao interessado
serem efetuados pelo infrator no prazo de cinco dias úteis, a contar do
trânsito em julgado da decisão.
§ 50 - o não-recolhimento da multa a que se refere o "caput"

implicará sua inscrição como débito na dívida ativa do Estado.
Capítulo IV

Da Compensação dos Atos Gratuitos e da Complementação de
Receita às Serventias Deficitárias

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado. a compensação
ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos
por ele praticados, em decorrência de lei, conforme o disposto no art.
8 da Lei Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de 2000.

Parágrafo único - A compensação de que trata o "caput" deste artigo
será realizada com recursos provenientes do recolhimento, pelo
Notário e pelo Registrador, das quantias fixadas nas tabelas anexas a
esta lei, na coluna relativa à Parcela de Emolumentos para
Compensação da Gratuidade - PECG.

Art. 32 - Os recursos recolhidos na forma deste capítulo serão
depositados mensalmente em conta específica, aberta pelo Sindicato
dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de Estado de
Minas Gerais - RECIVIL - em Banco oficial e administrada pela
comissão mencionada no art. 33 desta lei.

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o
Notário ou Registrador se constitui em depositário dos valores devidos
à compensação dos registradores civis das pessoas naturais, até o



efetivo depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se
refere o art. 33 desta lei.

Art. 33 - A gestão e os devidos repasses dos recursos serão
realizados por comissão gestora integrada por sete membros e
respectivos suplentes, assim distribuídos:

- um representante indicado pela Associação dos Serventuários de
Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUS -:

II - um representante indicado pelo Sindicato dos Notários e
Registradores de Minas Gerais - SINOREG -;

III - um representante indicado pela Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Minas Gerais - ANOREG -:

IV - quatro representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais -
RECIVIL -:

§ 1° - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas
naturais e os dos notários e registradores, pelo menos a metade
deverá ser composta por representantes de serventias com sede no
interior do Estado.

§ 20 - A comissão escolherá, entre seus membros, um coordenador
e um sub-coordenador, cujas funções serão definidas em regimento
interno a ser elaborado no prazo de trinta dias de sua instalação.

§ 30 - Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas
entidades ao RECIVIL para um mandato de dois anos, devendo a
primeira indicação ocorrer no prazo máximo de cinco dias após a
sanção desta lei e, as demais até trinta dias antes do término dos
períodos bienais.

§ 4° - Não havendo a indicação, pelas entidades sindicais, de todos
os integrantes da comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo
de quatro componentes.

Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá
à seguinte ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo,
após a dedução dos custos operacionais, limitados a 10% (dez por
cento) da arrecadação:

- compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos
atos gratuitos praticados em decorrência de lei;

11 - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias
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deficitárias, até o limite de R$780.00 (setecentos e oitenta reais) por
serventia.

§ 10 - Os registros de nascimentos e óbitos serão compensados até
o 'imite máximo de R$30.00 (trinta reais) por ato, os de casamento,
até RS50.00 (cinqüenta reais) e os demais atos, havendo recursos,
serão compensados em valores e segundo critérios definidos pela
comissão gestora.

§ 2° - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das
serventias a soma dos valores recebidos a titulo de emolumentos.
inclusive de atos praticados por serviços notariais e registrais anexos,
se houver, e a compensação de que trata esta lei.

Art. 35 - A compensação devida aos registradores civis das pessoas
naturais e a complementação da receita bruta mínima serão efetuadas
pela comissão gestora, por rateio do saldo existente ou nos limites
máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos praticados,
até o dia 20 do mês subseqüente ao da prática dos atos.

§ 1° - Para os fins deste artigo, serão encaminhados à comissão
gestora, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de referência:

- pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, certidão
declarando o número de atos de registro civil gratuitos praticados,
divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão.

II - pelos notários e registradores, inclusive os registradores civis das
pessoas naturais, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados
no mês com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo
a ser fornecido pela comissão.

§ 20 - Os valores referidos nesta lei deverão ser recolhidos pelo
notário e pelo registrador até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
da prática do ato ou no dia seguinte em que a soma dos valores
devidos ultrapassar a quantia de R$ 1 .000,00 (um mil reais).

Art. 36 - Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta,
somados os emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos
de outros serviços notariais ou registrais anexos, se for o caso, e os
valores recebidos a título de compensação por atos gratuitos, não
ultrapassar R$780.00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à
compensação dos registradores civis das pessoas naturais e à
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complementação da receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios definidos pela
comissão gestora, com o objetivo de compensação gradativa dos atos
gratuitos praticados em decorrência da Lei Federal n° 9.534, de 10 de
dezembro de 1997, que ainda não tenham sido compensados, e ao
aprimoramento dos serviços de registro civil das pessoas naturais.

Art. 38 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 prestará
contas dos valores arrecadados e repassados às serventias,
discriminadamente, mediante demonstrativos mensais de resultado, a
serem entregues à Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de
Estado de Fazenda, preferencialmente em meio magnético, até o dia
trinta do mês subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com
periodicidade quadrimestral, em sua página oficial na "Internet", o
demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados às
serventias, o qual conterá:

- a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas
anexas a esta lei;

II - os valores repassados pela comissão gestora às serventias,
discriminado por espécie de ato notarial e de registro gratuito.

Art. 39 - As entidades mencionadas no "caput" do art. 33 desta lei
farão publicar na Imprensa Oficial até o dia 31 de dezembro de cada
ano os valores vigentes para o ano seguinte.

Parágrafo único - Os notários e registradores farão constar nas
tabelas de emolumentos afixadas em suas dependências os valores
fixados por esta lei indicando sua destinação.

Art. 40 - O disposto neste capítulo não poderá gerar ônus para o
Estado.

Seção II
Da Fiscalização da Compensação dos Atos Sujeitos à Gratuidade

Estabelecida em Lei Federal
Art. 41 - Pela falta de recolhimento ou pelo recolhimento insuficiente

dos recursos destinados à compensação de que trata este capítulo,
ficam o Notário e o Registrador sujeitos ao pagamento dos valores
atualizados, acrescidos de juros de mora e demais encargos legais.

Parágrafo único - Na hipótese de ocorrer o disposto no "caput", o
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recolhimento do débito antes da adoção de qualquer medida
administrativa não eximirá o infrator da responsabilização disciplinar
cabível, bem como ensejará a aplicação das penalidades previstas na
Lei Federal n"8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 42 - A fiscalização da compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal será exercida pela
Corregedoria-Geral de Justiça ou Juiz de Direito Diretor do Foro, de
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do
interessado.

Parágrafo único - O membro da comissão gestora ou o titular de
cartório que tiver conhecimento de descumprimento do disposto neste
capítulo deverá informá-lo à Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 43 - Constituem infrações relativas à compensação de que trata
o art. 31 desta lei, apuradas de oficio pela autoridade judiciária, sem
prejuízo das medidas administrativas e a aplicação de outras sanções:

- a falta ou a insuficiência de recolhimento relativo à contribuiçào
para a compensação da gratuidade. ficando o infrator sujeito a multa
de 50% (cinqüenta por cento) do valor devido;

II - a adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à
compensação pela gratuidade, para propiciar, ainda que a terceiro,
qualquer vantagem indevida, ficando o infrator ou aquele que de
qualquer forma tenha contribuído para a prática desses atos sujeito a
multa de, no mínimo. R$750.00 (setecentos e cinqüenta reais) e, no
máximo, R$7.500.00 (sete mil e quinhentos reais):

III - a recusa de exibição de documentos, de livros ou de prestação
de informações solicitadas pelas autoridades fiscal ou judiciária,
relacionados com a compensação pela gratuidade, bem como o
descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 42, sujeita o
infrator a multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento.

Seção III
Disposições Transitórias

Art. 44 - A gestão dos recursos destinados à compensação dos atos
gratuitos do registro civil das pessoas naturais e à complementação
da receita mínima será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça.
enquanto não for implementado o funcionamento da comissão gestora
de que trata o art. 33 desta lei.
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Art. 45 - A Corregedoria-Geral de Justiça informará os valores
arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente,
mediante demonstrativos mensais de resultado, a serem
disponibilizados à Secretaria de Estado de Fazenda e às entidades
representativas dos Notários e Registradores e dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais, preferencialmente em meio
magnético, até o dia vinte e cinco do mês subseqüente ao de
referência da prática dos atos.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 46 - Os serviços notariais e de registro manterão,
permanentemente, preposto apto a fornecer ao usuário informações
relativas à cobrança dos emolumentos, munido de cópia atualizada
desta lei.

Art. 47 - E vedada a propaganda relativa aos serviços notariais e de
registro e a sua agenciação, ficando o infrator sujeito às penalidades
disciplinares.

Art. 48 - A parte que discordar da contagem, cobrança ou
pagamento de valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de
Justiça ou ao Juiz de Direito Diretor do Foro.

Art. 49 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de
computação.

§ l O - A folha manuscrita terá no mínimo 20 linhas, e a linha, no
mínimo, 40 letras.

§ 20 - A folha datilografada terá no mínimo 40 linhas, e a linha, no
mínimo, 50 letras.

§ 3° - A folha impressa por sistema de computação terá o padrão A4,
tamanho 12, margens superior, inferior, direita e esquerda não
superiores a 3,5 cm, contendo, no mínimo, 50 linhas, e a linha, no
mínimo, 90 caracteres.

§ 4° - Quando a folha do documento contiver menor número de
linhas que as fixadas nos parágrafos anteriores, mas abranger ou
encerrar o contexto do pedido, será cotada como se fosse integral.

§ 5° - E vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie
de desenho que se sobreponha ou atravesse o texto.
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§ 60 - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e
de registro serão perfeitamente legíveis.

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas anexas a esta
lei serão atualizados anualmente pela variação da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, prevista no art. 224 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975. devendo a Corregedoria-Geral de
Justiça publicar as respectivas tabelas sempre que ocorrerem
alterações.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
dos valores far-se-á pela variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI. da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 51 - As serventias notariais e de registro vagas deverão ser
submetidas a concurso, na forma prevista no art. 16 da Lei Federal n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, no prazo máximo de seis meses a
contar da vacância ou da criação da serventia, sob pena de
responsabilidade administrativa do agente público competente.

Art. 52 - Os titulares de serventias notariais e de registro, nos termos
do art. 17 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994,
poderão participar do concurso de remoção de serventias vagas,
observada a especialidade.

Art. 53 - Os candidatos ao concurso público de provas e títulos de
serventias notariais e de registro serão declarados habilitados na
rigorosa ordem de habilitação com a escolha do aprovado da
serventia exercida segundo essa ordem.

Art. 54 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a Lei n° 13.314, de 21 de
setembro de 1999. a Lei n° 13.438. de 30 de dezembro de 1999. a Lei
n° 14.083, de 6 de dezembro de 2001, a Lei n° 14.576, de 15 de
janeiro de 2003 e a Lei n° 14.579, de 17 de janeiro de 2003, e o § 6°
do art, 224 da Lei n°6.763. de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Doutor Viana - Jô Moraes -

José Henrique - Irani Barbosa.
Anexo
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* - A tabela referente ao Anexo foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 10.9.2004.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
1.537/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça apreciou a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade; em seguida, esta Comissão manifestou-se pela sua
aprovação.

Em Plenário, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a
Emenda n° 1, do Deputado Sargento Rodrigues, a qual, nos termos do
§ 20 do art. 188 do Regimento Interno, foi encaminhada com o projeto
a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição visa obter a necessária autorização legislativa para

que o Poder Executivo doe à COHAB-MG terreno com área de
528.000m2, o qual, segundo o parágrafo único do art. 10, destina-se
exclusivamente à implantação de empreendimentos habitacionais. No
resguardo do interesse público, o art. 2° do projeto prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco
anos, o agente donatário não fizer dele o uso previsto, mencionado
anteriormente.

Quanto ao exame que nos cabe efetuar, esclarecemos que a
Emenda n° 1 pretende alterar o parágrafo único do art. 1° da
proposição com a finalidade de reservar 10% dos empreendimentos
habitacionais a servidores estaduais da área de segurança pública, a
saber, policiais militares e civis, bombeiros militares e Agentes de
Segurança Penitenciários.

A Carta Magna, no inciso IV do art. 3 0 , consagra o princípio da
igualdade como um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil. que deve promover o bem de todos, sem
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade nem quaisquer
outras formas de discriminação. Essa determinação é reforçada pelo
art. 50, ao estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza.

Assim, na busca do atendimento ao interesse público, cabe ao
Estado atentar para as necessidades de sua população como um
todo, sem destacar nenhum segmento.

Ademais, cumpre destacar que, por meio da Lei n° 4.892. de 2003,
foi criada a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - CODEMIG -, com o objetivo, entre outros, de cuidar da
contratação ou execução de projetos. obras, serviços e
empreendimentos de interesse do desenvolvimento do Estado e do
fomento complementar ao desenvolvimento econômico.

Para que seja implementado totalmente o novo formato conferido ao
Estado, que tem como princípios orientadores o planejamento. a
gestão pública empreendedora e a estruturação de uma rede
integrada em parceria com a iniciativa privada, é fundamental que o
Governo Estadual realize aumento do capital social da CODEMIG, por
meio da emissão de novas ações ordinárias nominativas
correspondentes à alienação de imóveis de propriedade do Estado.

Para a implementação de tal finalidade, apresentamos o Substitutivo
n° 1, que autoriza o Estado a alienar à CODEMIG os imóveis que
menciona, ambos situados no Município de Ribeirão das Neves.

Ressalta-se, por fim, a preservação do interesse público, pois a
CODEMIG é a entidade destinada a complementar ações do Governo
na busca do desenvolvimento econômico e social do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1,

apresentada em Plenário, e pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.537/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N" 1
Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica à

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar à Companhia de
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Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - os
seguintes imóveis:

- um, constituído pela área total aproximada de 13.435.235.00m2
(treze milhões quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e
cinco metros quadrados), situado no Município de Ribeirão das Neves,
conforme memorial descritivo constante no Anexo único desta lei;

II - outro, constituído pela área de 528.000,00m 2 (quinhentos e vinte
e oito mil metros quadrados), situado no lugar denominado Freitais, no
Município de Ribeirão das Neves, registrado sob o n° R-02-10.230,
no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão
das Neves.

§ 10 - A alienação de que trata este artigo se destina à subscrição e
integralização de aumento do capital social da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - pelo seu
acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais, mediante a emissão
de novas ações ordinárias nominativas, correspondente ao valor da
avaliação dos referidos imóveis, a ser realizada na forma da lei.

§ 20 - Após a alienação prevista nesta lei, os terrenos serão
destinados à instalação do Distrito Industrial, Comercial e de Serviços
para o Desenvolvimento de Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
(a que se refere a Lei n° , de de de 2004)

A) Área 1, com aproximadamente 7.023.000,00m2 (sete milhões e
vinte e três mil metros quadrados) e perímetro de 12.035.00 m (doze
mil e trinta e cinco metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1, com azimute de 00°00'00" em relação
ao norte; seguindo com azimute de 317 0O0'OO' e a distância de
340.00m (trezentos e quarenta metros), confrontando com herdeiros
de Henrique Sapori, tem-se o ponto P2; daí, seguindo com azimute de
268°00'00" e a distância de 480,00m (quatrocentos e oitenta metros),
confrontando com herdeiros de Henrique Sapori, tem-se o ponto P3;
daí, seguindo com azimute de 296 0 15'OO" e a distância de 620,00m
(seiscentos e vinte metros), confrontando com herdeiros de Henrique
Sapori, tem-se o ponto P4; daí, seguindo com azimute de 304015'OO"
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e a distância de 720.00m (setecentos e vinte metros), confrontando
com herdeiros de Henrique Sapori, tem-se o ponto P5: daí, seguindo
com azimute de 3371500" e a distância de 180.00m (cento e oitenta
metros), confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho, tem-se o
ponto P6; daí, seguindo com azimute de 32°45'00" e a distância de
300.00m (trezentos metros), confrontando com terreno de Antônio
Carlos Filho, tem-se o ponto P7: daí, seguindo com azimute de
15°15'00" e a distância de 230.00m (duzentos e trinta metros).
confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P8;
daí, seguindo com azimute de 3630'0O" e a distância de 170.00m
(cento e setenta metros), confrontando com terreno de Antônio Carlos
Filho, tem-se o ponto P9: daí, seguindo com azimute de 60°3000" e a
distância de 90.00m (noventa metros), confrontando com terreno de
António Carlos Filho. tem-se o ponto Pio: daí. seguindo com azimute
de 35830'OO" e a distância de 130.00m (cento e trinta metros),
confrontando com terreno de Antônio Car'os Filho, tem-se o ponto
P11: daí. seguindo com azimute de 206°30'OO" e a distância de
165,00m (cento e sessenta e cinco metros), confrontando com terreno
de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P12: dai, seguindo com
azimute de 24600'00" e a distância de 70,00m (setenta metros),
confrontando com terreno de José Paulo de Morais, tem-se o ponto
P13; daí, seguindo com azimute de 276'00'00" e a distância de
500,00m (quinhentos metros), confrontando com terreno de José
Paulo de Morais, tem-se o ponto P14: daí, seguindo com azimute de
330°15'OO' e a distância de 170,00m (cento e setenta metros),
confrontando com terreno de Gerundino da Costa Correa. tem-se o
ponto P15; daí, seguindo com azimute de 316 0 30'00" e a distância de
800.00m (oitocentos metros), confrontando com terreno de Gerundino
da Costa Correa. tem-se o ponto P16; daí, seguindo com azimute de
33400'00' e a distância de 210.00m (duzentos e dez metros),
confrontando com terreno de Gerundino da Costa Correa, tem-se o
ponto P17: daí, seguindo com azimute de 314°30'OO" e a distância de
970.00m (novecentos e setenta metros), confrontando com a Fazenda
do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P18: daí, seguindo
com azimute de 2883000" e a distância de 340,00m (trezentos e
quarenta metros), confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio
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Cerqueira), tem-se o ponto P19; daí, seguindo com azimute de
74°30'OO" e a distância de 540.00m (quinhentos e quarenta metros),
confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-
se o ponto P20; daí, seguindo com azimute de 350°30'00" e a
distância de 110,00m (cento e dez metros), confrontando com a
Fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P21; daí,
seguindo com azimute de 61 030'OO" e a distância de 620,00m
(seiscentos e vinte metros), confrontando com a Fazenda do
Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P22; daí, seguindo com
azimute de 76°30'00" e a distância de 380,00m (trezentos e oitenta
metros), confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira), tem-se o ponto P23; daí, seguindo com azimute de
500 30'00" e a distância de 380,00m (trezentos e oitenta metros),
confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-
se o ponto P24; daí, seguindo com azimute de 95 0 30'00" e a distância
de 230,00m (duzentos e trinta metros), confrontando com a Fazenda
do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P25; daí, seguindo
com azimute de 47 0 30'OO" e a distância de 220,00m (duzentos e vinte
metros), confrontando com terreno de Stael Cerqueira, tem-se o ponto
P26; daí, seguindo com azimute de 349 030'OO" e a distância de
90,00m (noventa metros), confrontando com terreno de Stael
Cerqueira. tem-se o ponto P27: daí, seguindo com azimute de
34 030'OO" e a distância de 120,00m (cento e vinte metros),
confrontando com terreno de Staei Cerqueira, tem-se o ponto P28;
daí, seguindo com azimute de 84 0 15'OO" e a distância de 560,00m
(quinhentos e sessenta metros), confrontando com terreno de Stael
Cerqueira, tem-se o ponto P29; daí, seguindo com azimute de
11915 ,00,, e a distância de 130,00m (cento e trinta metros),
confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o ponto P30; daí,
seguindo com azimute de 139 0 15'OO" e a distância de 120,00m (cento
e vinte metros), confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o
ponto P31; daí, seguindo com azimute de 164 130'OO" e a distância de
370,00m (trezentos e setenta metros), confrontando com terreno de
Diva Cerqueira, tem-se o ponto P32; daí, seguindo com azimute de
53030'OO" e a distância de 210,00m (duzentos e dez metros),
confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o ponto P33; dai,
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seguindo azimute de 109°30'00" e a distância de 100.00m (cem
metros), confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o ponto
P34: daí, seguindo com azimute de 21 030'00" e a distância de
200,00m (duzentos metros), confrontando com terreno de Diva
Cerqueira, tem-se o ponto P35: daí, seguindo com azimute de
95°45'00" e a distância de 470,00m (quatrocentos e setenta metros),
confrontando com terreno de José Geraldo de Souza, tem-se o ponto
P36: dai, seguindo com azimute de 18345'00" e a distância de
800,00m (oitocentos metros), confrontando com área do Estado de
Minas Gerais, tem-se o ponto inicial P1, de origem desta descrição.

B) Área II, com aproximadamente 4.902.100,00m 2 (quatro milhões
novecentos e dois mil e cem metros quadrados) e perímetro de
13.385,00m (treze mil trezentos e oitenta e cinco metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1. com azimute de 00 000'00' em relação
ao norte: seguindo com azimute de 23815'00" e a distância de
900.00m (novecentos metros), confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (área institucional), tem-se o ponto P2: daí, seguindo
com azimute de 312°1500" e a distância de 400.00m (quatrocentos
metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais (área
institucional), tem-se o ponto P3; daí, seguindo com azimute de
227°30'00' e a distância de 1.170,00m (mil cento e setenta metros).
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (área institucional),
tem-se o ponto P4; daí, seguindo com azimute de 184°00'00' e a
distância de 220,00m (duzentos e vinte metros), confrontando com
terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P5: daí, seguindo com
azimute de 224°00'00" e a distância de 250.00m (duzentos e
cinqüenta metros), confrontando com terreno de Milton Guimarães,
tem-se o ponto P6; dai, seguindo com azimute de 194°00'00" e a
distância de 100,00m (cem metros), confrontando com terreno de
Milton Guimarães, tem-se o ponto P7: daí, seguindo com azimute de
158'00'00" e a distância de 270,00m (duzentos e setenta metros),
confrontando com terreno de Milton Guimarães. tem-se o ponto P8:
daí, seguindo com azimute de 133 000'00" e a distância de 70.00m
(setenta metros), confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-
se o ponto P9: daí, seguindo com azimute de 960 15'OO" e a distância
de 130,00m (cento e trinta metros), confrontando com terreno de
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Milton Guimarães, tem-se o ponto PiO: daí, seguindo com azimute de
146 1 15'OO" e a distância de 60,00m (sessenta metros), confrontando
com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P11: daí, seguindo
com azimute de 2190 15'OO" e a distância de 40,00m (quarenta
metros), confrontando com o Bairro Cidade Neviana, tem-se o ponto
P12; daí, seguindo com azimute de 289 000'00" e a distância de
150,00m (cento e cinqüenta metros), confrontando com o Bairro
Cidade Neviana, tem-se o ponto P13: daí, seguindo com azimute de
267°00'00" e a distância de 70.00m (setenta metros), confrontando
com o Bairro Cidade Neviana, tem-se o ponto P14; daí, seguindo com
azimute de 314000'OO" e a distância de 100,00m (cem metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P15; daí, seguindo com azimute de 34600O'00" e a
distância de 250,00m (duzentos e cinqüenta metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto
P16: daí, seguindo com azimute de 336000'00" e a distância de
210,00m (duzentos e dez metros), confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB-MG). tem-se o ponto P17; daí, seguindo
com azimute de 17000'00" e a distância de 290,00m (duzentos e
noventa metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais,
tem-se o ponto P16; daí, seguindo com azimute de 35000000 e a
distância de 240,00m (duzentos e quarenta metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto
P17: daí, seguindo com azimute de 239°O0OO" e a distância de
255,00m (duzentos e cinqüenta e cinco metros), confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P18;
daí, seguindo com azimute de 18600O'OO" e a distância de 180,00m
(cento e oitenta metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P19: daí, seguindo com azimute
de 227°30'00' e a distância de 90,00m (noventa metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto
P20; daí, seguindo com azimute de 314°300O' e a distância de
410,00m (quatrocentos e dez metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P21; daí,
seguindo com azimute de 41°30'00" e a distância de 200,00m
(duzentos metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais
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(COHAB-MG), tem-se o ponto P22; daí, seguindo com azimute de
211500" e a distância de 130.00m (cento e trinta metros).
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P23: daí, seguindo com azimute de 112'45'00" e a
distância de 140.00m (cento e quarenta metros), confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P24:
daí, seguindo com azimute de 134°45'00" e a distância de 145.00m
(cento e quarenta e cinco metros), confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB-MG). tem-se o ponto P25: daí, seguindo
com azimute de 156°45'00" e a distância de 145,00m (cento e
quarenta e cinco metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P26: daí, seguindo com azimute
de 1780 15'OO" e a distância de 140.00m (cento e quarenta metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P27: daí, seguindo com azimute de 205°00'0O" e a
distância de 100,00m (cem metros), confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB-MG). tem-se o ponto P28: daí, seguindo
com azimute de 7015'00" e a distância de 220,00m (duzentos e vinte
metros). confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-
MG), tem-se o ponto P29; dai, seguindo com azimute de 58°1 500" e a
distância de 260,00m (duzentos e sessenta metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto
P30: daí, seguindo com azimute de 122 00O'0O" e a distância de
280,00m (duzentos e oitenta metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG). tem-se o ponto P31: daí,
seguindo com azimute de 27 030'0O" e a distância de 420,00m
(quatrocentos e vinte metros), confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P32: dai, seguindo com
azimute de 308°00'OO" e a distância de 350.00m (trezentos e
cinqüenta metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB-MG), tem-se o ponto P33: daí, seguindo com azimute de
58°30'0O" e a distância de 500,00m (quinhentos metros), confrontando
com o Condomínio Vale do Ouro, tem-se o ponto P34: daí, seguindo
com azimute de 154000'0O" e a distância de 470,OOm (quatrocentos e
setenta metros), confrontando com o córrego da Agua Fria, tem-se o
ponto P35: daí, seguindo com azimute de 116 000'00" e a distância de
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800,00m (oitocentos metros), confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P36; daí, seguindo com
azimute de 216°00'00" e a distância de 680.00m (seiscentos e oitenta
metros), confrontando com terreno de José Geraldo de Souza, tem-se
o ponto P37; daí, seguindo com azimute de 226 000'00" e a distância
de 210,00m (duzentos e dez metros), confrontando com terreno de
José Geraldo de Souza, tem-se o ponto P38: daí, seguindo com
azimute de 212°00'00" e a distância de 80,00m (oitenta metros),
confrontando com terreno de José Geraldo de Souza, tem-se o ponto
P39; daí, seguindo com azimute de 171 0OO'OO" e a distância de
630,00m (seiscentos e trinta metros), confrontando com terreno de
Antônio Miguel Cerqueira, tem-se o ponto P40; daí, seguindo com
azimute de 55000'00" e a distância de 690,00m (seiscentos e noventa
metros), confrontando com terreno de Antônio Miguel Cerqueira, tem-
se o ponto P41: daí, seguindo com azimute de 129 000'00" e a
distância de 940,00m (novecentos e quarenta metros), confrontando
com o Bairro Rosaneves, tem-se o ponto P1, de origem desta
descrição.

C) Area III, com aproximadamente 1.510.135,00m 2 (um milhão
quinhentos e dez mil cento e trinta e cinco metros quadrados) e
perímetro de 5.1 10,00m (cinco mil cento e dez metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1 com azimute de 0000000 em relação
ao norte; seguindo com azimute de 231 015'OO" e a distância de
520,00m (quinhentos e vinte metros), confrontando com área da
COPASA-MG (ETE), tem-se o ponto P2: daí, seguindo com azimute
de 970 15'OO" e a distância de 100,00m (cem metros), confrontando
com área da Câmara Municipal, tem-se o ponto P3; daí, seguindo com
azimute de 20795'OO" e a distância de 60,00m (sessenta metros),
confrontando com a R. Angelo Piazza, tem-se o ponto P4; daí,
seguindo com azimute de 14715O0" e a distância de 45,00m
(quarenta e cinco metros), confrontando com a R. Angelo Piazza, tem-
se o ponto P5; daí, seguindo com azimute de 208 005'OO" e a distância
de 40,00m (quarenta metros), confrontando com a R. José Maria
Alkimim, tem-se o ponto P6: daí, seguindo com azimute de 287°05'OO"
e a distância de 100,00m (cem metros), confrontando com área da
Polícia Militar (batalhão), tem-se o ponto P7; daí, seguindo com



azimute de 216°55'00" e a distância de 455,00m (quatrocentos e
cinqüenta e cinco metros), confrontando com área da Policia Militar
(batalhão), tem-se o ponto P8; daí, seguindo com azimute de
2401U00" e a distância de 480,00m (quatrocentos e oitenta metros).
confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P9:
dai, seguindo com azimute de 201 0 15'00" e a distância de 230.00m
(duzentos e trinta metros), confrontando com terreno de Milton
Guimarães, tem-se o ponto PiO; daí. seguindo com azimute de
172°30'00' e a distância de 200,00m (duzentos metros), confrontando
com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P11; daí, seguindo
com azimute de 217°00'00" e a distância de 210.00m (duzentos e dez
metros). confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o
ponto P12; dai, seguindo com azimute de 253°0000" e a distância de
30000m (trezentos metros), confrontando com terreno de Milton
Guimarães, tem-se o ponto P13: dai, seguindo com azimute de
24500" e a distância de 1.170,00m (mil cento e setenta metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (área industrial),
tem-se o ponto P14: daí, seguindo com azimute de 88 045'00" e a
distância de 400,00m (quatrocentos metros), confrontando com área
do Estado de Minas Gerais (área industrial), tem-se o ponto P15; daí,
seguindo com azimute de 12°30'00" e a distância de 900,00m
(novecentos metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (área industrial), tem-se o ponto inicial P1, de origem desta
descrição.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Irani Barbosa -

José Henrique - Márcio Kangussu.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/9/2004. as seguintes

comunicações:
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.

Alberto Longuinhos, ocorrido em 27/8/2004, em Pirapora. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Aloisio
Alves da Costa, ocorrido em 2/9/2004, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
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se.)
Do Deputado Diizon Meio, notificando o falecimento do ex-Deputado

Aquiles Diniz, ocorrido em 31/8/2004, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

MAN i FESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com a Associação Mineira de Reabilitação por

seus 40 anos de atividades (Requerimento n° 3.205/2004, da
Deputada Maria Oiívia).
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BELO HORIZONTE. SABADO, li DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 71 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 9/9/2004

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 13 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n o
s 272 a 275/2004

(encaminham os Projetos de Lei n os 1.860 a 1.863/2004,
respectivamente). do Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 82/2004 - Requerimentos n o

s 3.264 a
326712004 - Comunicações: Comunicação da Deputada Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar e Zé Maia -
Questão de ordem - 2 a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar
- Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Manha
Campos - Miguel Martini - Ohinto Godinho - Padre João - Pinduca
Ferreira - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 114h15min. a lista de

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

1 Parte

^Á á-^
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i a Fase (Expediente)
Ata

- A Deputada Ana Maria Resende, 2Cl Secretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Fábio Avelar, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 272/2004*

Belo Horizonte. 2 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Presidente Tancredo Neves à Escola Estadual de
Ensino Fundamental - séries finais e Ensino Médio, localizada no
Município de Frutal.

São essas, em síntese, as razões apresentadas pela Secretária de
Estado de Educação:

"Trata-se de pedido formulado pelo Colegiado da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Ensino Médio que, em reunião realizada no dia
18/2/2004, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome de "Presidente Tancredo Neves" para
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população brasileira.

O homenageado nasceu no dia 4.3.1910 e faleceu no dia
21.4.1985."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício

de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.860/2004

Dá a denominação de Escola Estadual Presidente Tancredo Neves
á Escola Estadual de Ensino Fundamental - séries finais e Ensino
Médio, localizada no Município de Frutal.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental - séries finais e

WC



Ensino Médio, localizada no Município de Frutal passa a denominar-se
Escola Estadual Presidente Tancredo Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Fica revogada a Lei n° 9.098, de 17 de dezembro de 1985."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 273/2004*

Belo Horizonte. 2 de setembro de 2004
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da
Constituição do Estado. Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Bom Sucesso o imóvel que especifica.

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo Estado de
Minas Gerais por doação de particulares. destinado à construção de
prédio para posto de saúde.

A Prefeitura Municipal solicitou a sua doação com o objetivo de
edificar o prédio e instalar no local uma unidade de saúde.

Considerando que a doação beneficiará os habitantes da região, não
vemos óbice em atender ao pleito municipal".

São estas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa, o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade. Vice-Governador do Estado, no exercício

de Governador do Estado,
PROJETO DE LEI N° 1.861/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Sucesso
imóvel que especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Bom Sucesso o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído pelo terreno com área de 360.00m 2, situado na Praça
Principal, Distrito de Machados, no Município de Bom Sucesso,
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registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom
Sucesso, sob o n° R - 10 2.289, do livro 2G de Registro Geral, fis. 161.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à
construção de Centro de Saúde Municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
estado, se no prazo de cinco anos, contados de lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°, ou no caso de ser desvirtuada a sua
destinação ou modificada a sua finalidade.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 274/2004*

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado, Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
a reverter imóvel - situado no Município de Urucânia - ao Sr. Elias
Fontes Kfuri e à Sra. Maria da Cruz Vieira.

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"A reversão ora proposta se justifica pelo fato de o imóvel -
originalmente doado ao Estado para instalação de estabelecimento
escolar - jamais ter sido ocupado para tal finalidade, permanecendo
ocioso. A Secretaria de Estado da Educação, à qual o bem está
afetado, manifesta-se informando que não pretende utilizá-lo, eis que
a demanda escolar no Município está sendo suprida por imóveis em
outras localidades. Assim, o processo de reversão irá viabilizar o
retorno de imóvel aos originais doadores, cujas propriedades, aliás,
confrontam com o terreno em questão."

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
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Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.862/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel que especifica a Elias

Fontes Kfuri e a Maria da Cruz Vieira.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter a Elias Fontes

Kfuri e a Maria da Cruz Vieira imóvel, constituído por área de
2.100,00m' e respectiva benfeitoria, situado na localidade denominada
"Chalet do Segredo", no Município de Urucânia, registrado sob o n°
36.758, livro 3-S, fls. 36. em 16 de janeiro de 1968. no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

• - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 275/2004'

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, projeto de lei que "autoriza a Fundação Caio Martins -
FUCAM a permutar com o Sr. Antônio Vieira do Nascimento o imóvel
que especifica".

São essas. em síntese, as razões apresentadas pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão:

"0 projeto de lei em questão destina-se a permitir a permuta de
imóveis entre a Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM e o
Senhor Antônio Vieira Nascimento, sem torna para ambas as partes.
o imóvel de propriedade da FUCAM foi adquirido por doação da
Prefeitura Municipal e situa-se no Bairro Bandeirantes, Município de
São Francisco, onde acolhe, em regime integral. 292 alunos de ambos
os sexos.

A área limita-se com o perímetro urbano do
gradativamente, por força da expansão da cidade.
desordenados e dos assentamentos diversos, te

município que,
dos loteamentos
i' sido alvo de
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constantes invasões. O Centro Educacional encontra-se, no momento,
prensado pela expansão da cidade e, assim, com a imensa e
freqüente ocupação demográfica. têm sido dificultadas as atividades
profissionalizantes da escola, devido aos constantes furtos nas
plantações e criações, destruição e invasão do patrimônio, tendo
necessidade permanente de recorrer às autoridades policiais ou à
justiça do município, acarretando grande prejuízo ao rendimento do
trabalho.

Diante desse fato, a FUCAM buscou encontrar naquele município
uma área próxima ao centro urbano, onde possa, além de explorar a
agricultura e a pecuária, desenvolver um trabalho educativo com
crianças carentes de 6 a 10 anos, acolhidos em tempo integral. Há
grande demanda de crianças nesta faixa etária que necessitam desse
atendimento.

A Fundação, para efeito de permuta, encontrou essa área rural de
57,13 hectares, distando apenas 11 quilômetros do centro da cidade,
dispondo de terras agricultáveis, pastagem, benfeitorias próprias para
as atividades agropecuárias, onde já existe uma escola de 1a a 4a
série, mantida pela Prefeitura local, que atende plenamente aos seus
objetivos."

São estas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
ao elevado exame de seus nobres pares o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício

de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.86312004

Autoriza a Fundação Caio Martins - FUCAM a permutar com o Sr.
Antônio Vieira do Nascimento o imóvel que especifica.

Art. VI - Fica a Fundação Caio Martins - FUCAM autorizada a
permutar o imóvel de sua propriedade, constituído pela área de
234.639,07m 2 , originário da Fazenda Brejo dos Angicos, situado na
Bairro Bandeirantes, no Município de São Francisco, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco, na
ficha 2.481/1, livro 2 de Registro Geral, sob o n° R-01/11.268. pelos
imóveis de propriedade do Sr. Antônio Vieira do Nascimento
localizados na Fazenda Canabrava, no lugar denominadob Vaqueta,
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distrito da Cidade de São Francisco, constituídos pelas áreas de:
19.70ha (dezenove hectares e setenta ares) de terras, registradas na
Comarca de São Francisco, sob o n° 16.641, fls. 41 do livro 3/Urg:
16.13ha (dezesseis hectares e treze ares) de terras registradas no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco, sob o
n° 01. matrícula n° 61.189. fls. 198v, do livro 2/LRg: 10,00ha (dez
hectares) de terras, dentro de uma área de maior extensão. em
comum, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Francisco. sob o n° 03. matricula n" 9.551, ficha 457, do livro 2
de Registro Geral da Comarca de São Francisco: 11 .29ha (onze
hectares e vinte e nove ares) de terras, dentro de uma área de maior
extensão, em comum, registradas no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Francisco, sob o n 0 03. matrícula n° 14.015, ficha
n° 5.608, do livro 2 de Registro Geral da Comarca de São Francisco,
totalizando a área de 57.12ha (cinqüenta e sete hectares e doze ares).

Parágrafo único - Os imoveis serão permutados sem torna para as
partes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

- Publicado de acordo com o texto original.
0F1 CIOS

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira. Procurador-Geral de Justiça,
em atenção ao Requerimento n° 1.576/2003, da Comissão de
Segurança Pública, prestando informações concernentes ao
requerimento referido. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.576/2003.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes (3),
encaminhando cópias contendo relações de convênios firmados por
essa Secretaria. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100. inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes, Secretário Adjunto de
Turismo, encaminhando mensagem do DER-MG referente às obras
para acesso rápido ao Aeroporto de Confins. (- A Comissão de
Transporte.)
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Do Sr. Romeu Scarioli. Presidente do BDMG, encaminhando nota
técnica referente ao Projeto de Lei n° 1.721/2004, da Deputada Manha
Campos, em atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça.

Do Sr. Djahma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.018/2004, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM -, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.619/2003, da Comissão de Meio Ambiente. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.619/2003, da Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos. Superintendente E.E. do
Escritório de Negócios Gutierrez (2), informando da prorrogação de
vigência dos Contratos de Repasse OGU/PRONAF n os 0149.857-
98/2002, 0149.858-01/2002 e 0150.202-93/2002, da EMATER-MG.
para 31/12/2004 e da segunda liberação de recursos para a EMATER-
MG, referente ao Contrato de Repasse OGU/PRONAF n° 150.202-
93/2002, no valor que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Amaury de Lima e Souza, Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais de Juiz de Fora, requisitando cópia dos
depoimentos dos detentos líderes do último motim ocorrido na
Penitenciária de Contagem.

Do Sr. Leonardo Castro Maia, Promotor de Justiça do Ministério
Público, confirmando presença a evento realizado pela Assembléia
Legislativa.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, enviando pareceres elaborados pela Secretaria de
Planejamento e Gestão, em atenção a solicitações de diligências
encaminhadas pela Comissão de Constituição e Justiça por meio dos
Ofícios n os 3.371/2003/SGM e 1 .478/2004/SGM, referentes aos
Projetos de Lei nos 1 .21 3/2003/SGM e 1 .478/2004/SGM,
respectivamente. (Anexe-se aos Projetos de Lei n os 1.213/2003 e
1.725/2004.)

De Laci Siqueira Ribeiro (2), Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
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Urbano - E.E. GIDUR-BH. notificando liberação de recursos
financeiros destinados à COPASA, referentes às parcelas dos
contratos que relaciona, assinados com o UNIBANCO com recursos
do FGTS. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI. do
Regimento Interno.)

Do Sr. Miguei Augusto Gonçalves de Souza, do Conselho Estadual
de Educação, agradecendo o envio de ofício em que lhe foi
comunicada a aprovação da indicação de seu nome para integrar o
referido Conselho.

Do Sr. Paulo Sérgio Oliveira Antunes. Diretor do Departamento
Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS -, encaminhando os
resultados de auditoria realizada no Hospital Adolf Ensch, de Várzea
da Palma, na qual foram constatadas situações que exigem correções
por parte dessa instituição. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes. Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, encaminhando o "Termômetro
de Vendas" do comércio varejista da Capital referente a julho de 2004.
(- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Luiz Carlos S. Fontes, Secretário Executivo do Comitê da
Bacia Hidrográfica do São Francisco - CBHSF -, solicitando que esta
Assembléia tome posição relativamente à transposição das águas do
rio São Francisco, em face de matéria jornalística segundo a qual o
Governo Federal pretende iniciar em dezembro próximo as licitações
para tal obra. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Da Associação de Eleitores Chineses do Brasil, solicitando apoio à
pretensão da República da China (Taiwan) de ser admitida na ONU.

2" Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO W82/2004
Acrescenta o inciso XVII! ao art. 198 da Constituição do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O art. 198 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:
"Art. 198- ....................................................
XVIII - criação da Guarda Escolar, com vistas à segurança dos

educandos e dos profissionais de ensino, bem como à proteção ao
patrimônio das escolas, na forma da lei.".

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2004.
Biel Rocha - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares

- Weliton Prado - Antônio Genaro - Chico Simões - Laudelino Augusto
- Márcio Kangussu - Durval Angelo - Sebastião Helvécio - Ivair
Nogueira - Ricardo Duarte - Marília Campos - Jô Moraes - Maria
Tereza Lara - Dilzon Melo - Padre João - Roberto Carvalho - Jayro
Lessa - André Quintão - Maria Olívia - Gilberto Abramo - George
Hilton - Doutor Ronaldo - Leonardo Quintão - Alberto Pinto Coelho.

Justificação: Há muito se fala acerca do problema da violência que
atinge as escolas públicas, não só em nosso Estado, mas em todo o
País. Notícias de depredações, violência contra professores e
servidores, agressões entre alunos, tráfico de drogas e assaltos vêm
se tornando coisa comum nos noticiários e nas estatísticas oficiais.

A escola é sem dúvida um local atrativo para a prática criminosa,
uma vez que nela se encontram crianças, jovens e adolescentes
suscetíveis de assédio por parte de traficantes. Não raro são casos de
agressões entre alunos ou entre estes e professores ou servidores.
Também não são incomuns depredações e furtos de equipamentos
públicos.

Concomitantemente ao aprendizado, é na escola que as pessoas
irão de fato desenvolver suas relações sociais, suas aptidões e
adquirir a noção de cidadania e de sociedade livre. Se o ambiente no
qual trabalham e estudam professores, alunos e servidores não
trouxer segurança e a paz necessária, fatalmente não terá a escola
pública o alcance social que lhe reservou o constituinte de 1988.

Sugerimos, pois, a esta Casa e à população de nossa Minas Gerais
a aprovação desta proposta de emenda à Constituição de nosso
Estado, para fazer incluir o inciso XVIII em seu art. 198, com a
expressa previsão de criação da Guarda Escolar, cuja constituição.
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funcionamento e atribuições serão objeto de lei, a fim de que
possamos discutir pormenorizadamente sua atuação com a sociedade
e os demais Poderes do Estado.

Nosso objetivo é que seja ela incumbida de zelar pela segurança
dos que militam nas unidades de ensino, assim como do próprio
patrimônio público; que seja inibidora da prática do aliciamento de
jovens por parte de traficantes e que, antes de tudo, tenha também
uma atitude pedagógica.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 3.264/2004, do Deputado Leonardo Moreira. solicitando seja

formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Lúcio Nogueira
Ferreira de Meio. Delegado Regional de Polícia Civil de Divinópolis,
ocorrido em 4/9/2004, em Divinópolis.

N° 3.265/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ao Secretário de Defesa Social e ao Promotor da Infância e
Juventude desta Capital relatório referente a denúncias de supostas
irregularidades no Centro de Internação Provisória de Belo Horizonte,
para a apuração dos fatos. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N" 3.266/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas à
abertura de inquérito policial para apurar ameaças de morte sofridas
pelo Sr. Pedro Theodolino da Silva.

N" 3.267/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Congresso Nacional com vistas à
ratificação do protocolo facultativo à convenção internacional contra a
tortura.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria

Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
0 Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, caro telespectador da TV Assembléia e público nas
galerias, venho a esta tribuna para comentar sobre o seminário de
saneamento ambiental que esta Casa realizará de 13 a 16 de
setembro.

Antes, porém, quero comentar uma situação um tanto estranha,
porquanto não vem ao encontro da orientação do Governador Aécio
Neves. Inicialmente, ressalto o belíssimo trabalho que a COPASA vem
fazendo por meio do seu Presidente. Sr. Mauro Ricardo, que está
implementando um dos maiores programas de saneamento de todo o
Brasil. No entanto, não podemos aceitar em hipótese alguma que um
de seus Diretores se utilize dessas atividades, ou seja, que use a
máquina pública na campanha eleitoral.

Refiro-me ao que aconteceu recentemente na cidade de Igarapé,
pela qual tenho grande apreço e carinho. Por duas vezes, fui
Deputado majoritário na cidade. Na última eleição, obtive lá mais de
2.500 votos. Portanto, causa-nos estranheza essa atitude do Diretor
metropolitano da COPASA. Isso porque, em uma ação que no meu
entendimento é eleitoreira, procura apoiar o candidato do seu partido,
o PPS. àquela Prefeitura. Na minha opinião, essa ação deve merecer
os cuidados do Promotor Público Eleitoral.

Em nosso entendimento, a matéria veiculada pelo jornal "Folha de
Paraopeba", de Igarapé, compromete a nossa querida COPASA. Em
primeiro lugar, lemos: "O Kalu viabiliza o abastecimento de água em
Igarapé". Procuramos informações a respeito desse senhor, mas não
conseguimos identificar nenhuma atividade que o credencie como
responsável pela melhoria do abastecimento da cidade. Mesmo
porque ele é candidato à Prefeitura.

Como se não bastasse a utilização da máquina pública em uma
campanha eleitoral, contrariando a posição do próprio Governador do
Estado, há ainda outro fato estranho. Na cidade de Igarapé, o
candidato Antônio Chaves recebe formalmente o apoio do Governador
Aécio Neves, conforme veiculado no mesmo jornal. A nossa coligação
compreende que há também a participação maciça do PSDB local,
que é o partido do Governador. Por isso não entendemos como esse
Diretor, de maneira clara, se dirige à população de Igarapé para dizer
que o Sr. Kalu viabiliza o abastecimento de água naquela cidade.
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Entendo que sua ação desrespeita este Deputado, que e votado
naquele município.

Como conheço os problemas da cidade há muito tempo. luto,
questiono as autoridades, em especial o Presidente da COPASA, Dr.
Mauro Ricardo. Aliás, em abril deste ano, oficiei-o sobre a
necessidade dessas obras.

Vem agora o Diretor, numa ação meramente politiqueira, anunciar à
cidade que o Sr. Kalu está resolvendo os problemas de abastecimento
de água de Igarapé. Com que autoridade diz isso? Que cargo tem
para se colocar como aquele que resolve os problemas de
abastecimento de água em Igarapé?

Assim, gostaria de informar aos nobres colegas, às Lideranças desta
Casa que, neste momento, estou encaminhando um ofício ao
Governador do Estado, Sr. Aécio Neves, juntamente com cópias para
o Secretário Danilo e para o nosso Líder de Governo nesta Casa.
alertando sobre esse Diretor metropolitano, que vem utilizando a
máquina pública claramente a favor de uma candidatura do seu
partido na cidade de Igarapé, contrariando as orientações do nosso
Governador.

Fica aqui meu protesto e minha indignação. Temos certeza de que o
Governador Aécio Neves estará atento a essas ações. que são
indesejáveis para um homem que ocupa cargo tão importante na
nossa querida COPASA. Tenho certeza de que o Promotor eleitoral
deverá também se pronunciar. porque a ação desse Diretor deixa
claro seu envolvimento, uma vez que utiliza a máquina pública para
campanha eleitoral.

Como segundo tema, cito o seminário Saneamento Ambiental, que
esta Casa estará realizando, por meio de um requerimento de minha
autoria, sobre o saneamento ambiental dentro de um novo conceito,
procurando envolver todas as atividades a ele ligadas numa
concepção mais ampla, ou seja, a questão do tratamento e
distribuição da água. da coleta e tratamento do esgoto sanitário, dos
resíduos sólidos, do controle de vetores, da gestão por bacias. Enfim,
procuraremos discutir aqui, do dia 13 ao 16, todas as questões ligadas
ao saneamento ambiental.

Informamos aos nossos amigos que a preparação para esse
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seminário está ocorrendo desde o início deste ano, quando tivemos
aqui a participação efetiva de 53 entidades ligadas ao setor. Já nos
preparando para esse seminário, criamos as comissões técnicas
interinstitucionais, que, baseadas nos temas selecionados por essas
entidades, fizeram um relatório propositivo. A partir desse relatório,
tivemos a oportunidade de debater o assunto em todo o Estado de
Minas Gerais, em quatro reuniões descentralizadas, nas cidades de
Uberlândia, Varginha, Montes Claros e Governador Valadares.

Nosso objetivo com essas reuniões descentralizadas foi possibilitar
a participação de um maior número de pessoas envolvidas no
processo. Com satisfação, registramos, nessas oportunidades, a
presença maciça de todo o segmento. Nunca tivemos uma reunião no
interior com participação de menos de 100, 150 pessoas, o que
demonstrou o sucesso de nossa estratégia de facilitar e promover a
participação das pessoas.

Nos dias 13 a 16 de setembro, estaremos consolidando todo esse
trabalho, toda essa discussão que se deu ao longo deste ano.

Estaremos aqui reunidos debatendo essas questões que foram
levantadas no interior. Esperamos contar com a participação de um
grande número de pessoas, pois já tivemos informações da
assessoria da Assembléia de que a procura tem sido muito grande.
Esperamos um grande debate sobre a questão.

Nesta oportunidade, mais uma vez, convidamos os Deputados e as
Deputadas. Gostaria também de aproveitar a audiência da TV
Assembléia, cada vez mais presente nos lares mineiros, para
convocar todos para que compareçam aqui, nos dias 13 a 16, quando
teremos uma oportunidade ímpar de debater a questão do
saneamento ambiental.

Ressalto a importância desse seminário principalmente em razão do
grande tema que, no nosso entendimento, será o foco dos debates.
Além de discutirmos o modelo de gestão do setor, o financiamento do
setor, a educação ambiental, as demandas necessárias face à
realidade mineira hoje, faremos um confronto com um importantíssimo
seminário realizado na Casa em 1992, quando debatemos o tema
saneamento básico de maneira mais restrita.

Chamamos a atenção dos senhores para a importante questão da
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legislação ambiental, que será discutida nesse seminário. Salientamos
que esse assunto vem sendo debatido há muitos anos, e agora o
Governo Federal apresentou à sociedade um anteprojeto de lei que
visa estabelecer um marco regulatório para o setor.

Louvamos a iniciativa do Governo Federal de trazer à pauta um
assunto tão importante. Mas não poderíamos deixar de registrar a
nossa preocupação face a esse anteprojeto de lei, que é
excessivamente centralizador e que, no nosso entendimento, mais
desagrega o setor do que une, em um momento em que todos
devemos lutar pela universalização dos serviços de saneamento
ambiental.

Faço esse alerta porque estamos observando esse debate em todo
o Brasil. Verificamos que o projeto trata de um assunto de
fundamental importância. que deve chamar a atenção de todos nós.
Trata-se do enfraquecimento das empresas estaduais de saneamento.
Esse é o primeiro ponto para o qual chamamos a atenção das
pessoas que irão participar conosco desse importante seminário. Esse
anteprojeto de lei em discussão, em nível nacional, coloca as
empresas de saneamento à margem de todo o processo.

Outra questão importante que deve ser debatida nesse seminário é
o subsidio cruzado. um importante sistema que hoje possibilita o
atendimento a inúmeras cidades deficitárias, e que no nosso
entendimento também corre em risco nesse anteprojeto de lei.

Estamos apenas adiantando alguns dos temas que, com certeza.
serão amplamente debatidos nesta Casa. Daí a necessidade de uma
participação efetiva para que, por meio desse seminário, possamos
esclarecer a posição de Minas Gerais quanto a um tema tão
importante, que está sendo debatido em nível nacional.

Ao encerrar as minhas palavras, gostaríamos de, mais uma vez,
conclamar a todos os envolvidos no setor para que estejam aqui
conosco. nos dias 13 a 16 de setembro. participando desse importante
evento.

Não poderíamos deixar de agradecer a participação de todas as
entidades que, durante quase um ano, estudaram, promoveram e
articularam esse seminário. Essas entidades desempenharam papel
importantíssimo na estruturação desse grande evento, pois, sem a
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participação delas, jamais conseguiríamos sua realização.
Também não poderíamos deixar de agradecer a participação da

nossa competente assessoria desta Casa, que, também durante todo
esse tempo, prestou-nos todo apoio necessário, desde a fase inicial,
quando estávamos convidando e elencando as entidades que
participariam do seminário, até a estruturação final do trabalho, que
será aqui debatido no período de 13 a 16 de setembro.

Gostaríamos também de salientar, mais uma vez, a importância da
realização das reuniões descentralizadas. A partir do esboço original,
dos relatórios propositivos apresentados para debate anterior, houve
participação maciça no interior, o que possibilitou agregar a esse
relatório várias sugestões que, evidentemente, enriqueceram as
nossas proposições.

Contamos com a participação de todos, dos Deputados e das
Deputadas e da imprensa, que nos apoiou no interior do Estado e nos
ajuda a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
• Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

caros telespectadores da TV Assembléia, viemos a esta tribuna hoje
para falar de um assunto extremamente relevante para o Pontal do
Triângulo Mineiro. No dia 7 de setembro, quando se comemorou a
Independência do Brasil, houve a aula inaugural do ensino superior da
Fundação de Ensino Superior de Frutal, em parceria com a UEMG. E
uma conquista extremamente importante. Há ainda hoje mais de
2.500 alunos que saem de Frutal, Itapajipe, Fronteira, Planura,
Pirajuba, Comendador Gomes, São Francisco de Sales, para estudar
no Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto ou em Barretos.
Portanto, a partir deste semestre, teremos a oportunidade de ter
ensino superior de qualidade. Indiscutivelmente, a UEMG é uma das
universidades mais conceituadas em nosso País.

E preciso dizer da distância. As pessoas tinham de viajar todos dos
dias até 300km para estudar em São José do Rio Preto ou em
Barretos. Agora, não terão o desconforto da viagem. Eu mesmo, para
fazer o curso de Direito, viajava de Itapajipe a São José do Rio Preto
todos os dias, num percurso de 280km, ida e volta. Essa experiência



nos coloca na obrigação de lutar para termos ensino superior mais
próximo. Os alunos. além de economizarem com o transporte,
pagarão uma mensalidade 500o mais barata, no mínimo, que a de São
José do Rio Preto ou de Barretos. O valor da mensalidade será
utilizado apenas para fazer o custeio e a manutenção da universidade,
pois a fundação não tem fins lucrativos.

Portanto, teremos uma universidade de qualidade mais próxima e
mensalidades mais baratas. Com certeza, o ganho é enorme. Basta
vermos o grande número de alunos, mais de 2 mil, embarcando em
ônibus todos os dias para irem ao Estado de São Paulo fazer o curso
superior. Sem dúvida, a situação que lhes era imposta é muito
desgastante. Essas pessoas. que aqueciam a economia de outro
Estado, poderão agora cursar o nível superior em Frutal, atraindo
outros estudantes, que aquecerão a economia da nossa região.

Portanto, esse é um gigantesco passo dado pelo Pontal do Triângulo
e pela região de Frutal. Ter a parceria da UEMG é motivo de grande
alegria. Registro a sensibilidade dos Profs. José Antônio e Manha, da
Pró-Reitora Janete e do Dr. Gama, que foram a Frutal e
diagnosticaram a necessidade de haver o ensino superior naquele
município. Agradecemos a todo o corpo da UEMG, que trabalhou com
entusiasmo, carinho e dedicação para que houvesse o ensino superior
na nossa região.

O Prof. José Antônio, Presidente da Associação Brasileira de
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEMG -,
atribui á UEMG relevante papel nos cenários nacional e de Minas.
Agradecemos ao Prof. José Antônio. grande parceiro dessa conquista,
e ao Governador Aécio Neves, que esteve em Frutal, comprovando a
necessidade do ensino superior naquela região. O Governador tem se
empenhado e dado total apoio para que lá seja instalado o ensino
superior, o que gerará empregos.

Vários grupos do Estado de São Paulo estão vindo para o Pontal do
Triângulo Mineiro. O Grupo Moema está instalando uma destilaria de
açúcar e álcool em Itapajipe e outra em Frutal. O Grupo Aralco,
também do Estado de São Paulo, está instalando uma cervejaria em
Frutal; e o Grupo Encalço está instalando em Fronteira uma empresa
de turismo, que gerará empregos. Nesses empreendimentos, houve
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participação do Governo do Estado, dos órgãos ambientais, do
BDMG. do INDI. da EMATER e da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. O Secretário Wilson Brumer é respeitado pelos
empresários de todo o País, favorecendo a instalação de várias
empresas em Minas Gerais, sobretudo na nossa região, gerando
empregos, grande demanda do nosso País.

Indiscutivelmente, o Governador Aécio Neves está oferecendo o
Estado de Minas Gerais para os grandes investimentos. Ele transmite
segurança e estimula os grandes grupos empresariais a se instalarem
e a investirem em Minas Gerais, no Pontal do Triângulo Mineiro. A
vinda desses grupos a Frutal, Itapajipe e Fronteira gerou mais de 7 mil
empregos. A economia da nossa região gerará empregos, o que é
uma conquista extremamente relevante.

O Deputado Federal Nárcio Rodrigues, Presidente Estadual do
PSDB, tem sido grande parceiro e, ao lado do Governo de Minas, tem
atendido esses grupos, por meio do INDI, de Maurício Cecílio, do
BDMG, na pessoa de Cláudio Diniz, e do Presidente Romeu Scarioli.

Recentemente, o Governador Aécio Neves recebeu. no Palácio da
Liberdade, um grupo da Ragem, que pretende instalar em Itapajipe
uma empresa de avicultura. Portanto, Minas Gerais, com a presença
do Governador Aécio Neves e de sua competente equipe, oferece
credibilidade aos empresários, formando uma corrente e trazendo as
empresas para investir em Minas Gerais e gerar empregos.

Antes da chegada de Aécio Neves ao Governo de Minas, as
empresas, sobretudo do Triângulo, corriam para Goiás, Mato Grosso
do Sul e São Paulo.

Agora a situação está se revertendo: as empresas estão vindo de
outros Estados para instalar-se em nossa região, no Pontal do
Triângulo Mineiro, gerando muitos empregos para nosso povo. Esse é
um momento importante na história de Minas e de nossa região.

Quero destacar ainda a presença, na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, de nosso amigo Jair Heitor Duarte, primeiro
Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil
Central - ADEBRAC -, da qual também tive a oportunidade de ser
Presidente, para falar sobre a criação de agências de
desenvolvimento e seu papel importante no fomento do
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desenvolvimento de cada região do País, a convite do Governador e
da Assembléia Legislativa daquele Estado.

Essa entidade foi criada também sob a inspiração do Deputado
Federal Nárcio Rodrigues, e a experiência está-se expandindo para
toda a Minas Gerais. Agora eu, que por dois anos fui Presidente da
ADEBRAC, sinto uma alegria enorme ao saber desse convite ao Jair
Heitor para falar de nossa experiência no Pontal do Triângulo Mineiro.

O Governo de São Paulo quer promover o desenvolvimento por
meio dessas agências, e o Jair Heitor, com sua competência, irá até a
Assembléia Legislativa de São Paulo para falar da criação da
ADEBRAC, de seu papel e de seu trabalho na área de projetos,
oficinas de arte, oficinas de ofício, etc. Falará também sobre o Centro
Nacional de Valorização da Raça Negra - CENEG -, criado por meio
da ADEBRAC e de tantos projetos que ela criou e implementou no
Pontal do Triângulo Mineiro. A nossa experiência será passada para
outros Estados. O Governo de São Paulo quer fomentar o
desenvolvimento por meio dessas agências.

Portanto, quero cumprimentar o Jair Heitor e desejar-lhe boa sorte
na apresentação de todo o histórico da ADEBRAC e de seus
programas e projetos implementados no Pontal do Triângulo Mineiro.

Esses são fatos que mostram que a chegada do Governador Aécio
Neves ao Governo de Minas, com sua competente equipe, tem
proporcionado a todos nós, mineiros, um tempo novo e uma nova
história. Muito obrigado.

'- Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente. queremos relatar mais
um acidente na BR-135, ocorrido anteontem, dia 7, dentro da região
de Curvelo. Acaba de falecer sua quarta vitima, e ainda há três
pessoas feridas gravemente.

E claro que, em todo acidente. sempre existe imprudência, ou seja,
ele nunca ocorre apenas devido a um fator, mas a situação da BR-135
é muito ruim, assim como a de outras estradas. Vimos, recentemente,
o acidente de um ônibus que voltava de Minas para São Paulo, em
que muitas pessoas morreram.

Vimos aqui. não por demagogia, pedir. mais uma vez, às
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autoridades, a quem compete a decisão política, que liberem recursos
para a recuperação de nossas estradas.

Assim como V. Exa., que anda por todo o Estado, estou sempre
trafegando pela BR-262, que nos leva para nossa querida Uberaba.
Há trechos horríveis. Recentemente, fui até Araxá e pude passar por
um trecho muito precário. Também fomos até a região de Patos de
Minas e passamos pela estrada que leva Pirapora até essa cidade,
onde há trechos que nos colocam em risco de vida.

Mais uma vez queremos sensibilizar as autoridades responsáveis e
implorar-lhes a liberação de recursos para a recuperação urgente das
estradas, pois as chuvas estão chegando. Quando transitamos pelas
estradas, sabendo da aproximação das chuvas, vemos que, se não for
feita alguma coisa, o risco será extremamente alto. Estaremos aqui
lamentando a perda de vidas em mais acidentes do que a média
normal existente no Brasil. O cidadão brasileiro. infelizmente, é um
dos campeões da imprudência no trânsito, mas temos um agravante,
que é o estado das nossas estradas, o que favorece acidentes.
Queremos chamar a atenção das nossas autoridades maiores.
Sabemos da boa intenção do Sr. Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, quem conheço e respeito. Sei do seu empenho, mas é
preciso que as autoridades monetárias liberem os recursos. Esses
recursos existem, principalmente os oriundos da dDE, uma
contribuição que todos que têm veículos dão exclusivamente para a
restauração, recuperação e manutenção da infra-estrutura das nossas
estradas.

Mais uma vez usamos a tribuna da Assembléia para chamar
atenção para a gravíssima situação de muitas estradas brasileiras,
especialmente das estradas de Minas Gerais, nosso Estado, pelas
quais transitamos, e, a cada chegada, tornamo-nos testemunhas
vivas. Por isso, não podemos ficar calados, aceitando uma situação
dessa porque nosso papel é o de fiscalizar o Executivo e defender o
nosso povo nos seus direitos.

Quero agradecer V. Exa. pela questão de ordem concedida e
chamar mais uma vez a atenção das autoridades para essa
preocupação de todos nós.

2 a Parte (Ordem do Dia)
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1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9. os
Requerimentos n os 3.266 e 3.267/2004, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de segunda-feira. dia 13. às 16 e às 19 horas, nos termos dos editais
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
FRUTICULTURA. EM 31/8/2004

Às 14h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Ana Maria Resende e Wanderley Avila, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto. declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir o aparecimento da sigatoka negra na
região Sul de Minas. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados membros da Comissão, em que
solicitam sejam os trabalhos da Comissão suspensos no período de
10/9/2004 a 4/10/2004: e dos Deputados Ana Maria Resende,
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Laudelino Augusto e Wanderley Ávila, em que pedem sejam
solicitadas ao Presidente da EMBRAPA providências para se reforçar
o quadro de pessoal do escritório da EMBRAPA de Uberlândia. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o tema objeto desta reunião. Registra-se a presença
dos Srs. Lucas Rocha Carneiro, da SEAPA, Rubem Ramalho
Sobrinho, da EMATER, Pierre Santos Vilela, da FAEMG, Manoel
Xavier, da EPAMIG, Roberto Kazuhiko Zito, da EPAMIG de Uberaba,
Adriana Prado Bicalho, da Delegacia Federal da Agricultura do Estado
de Minas Gerais, Pedro Luiz Riberiro Hartung. do IMA, e Cláudio
Vagner, do SEBRAE, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais, na qualidade de
autora do requerimento que deu origem ao debate. Logo após. passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Ana Maria Resende - Padre João.

ATA DA 15 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES (1 0 DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO). NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 31/8/2004
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Biel Rocha (substituindo este ao Deputado Chico
Simões, por indicação da Liderança da Bancada do PT-PCd013), Célio
Moreira (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Liderança do PL) e a Deputada Maria Olivia (substituindo o Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Biel Rocha , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a



qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e suspende a reunião até às 17h55min.
Às 17h55min. por falta de quórum regimental para a reabertura dos
trabalhos, o Presidente dá a reunião por encerrada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique - Márcio

Kangussu - Doutor Viana.	 .	 -
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 2/9/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Márcio Kangussu. Adalclever Lopes
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da
Liderança do PMDB) e a Deputada Jô Moraes (substituindo esta ao
Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança PT), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Passa-se à 1° Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Jairo Lessa, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.537/2003 na forma do Substitutivo n'
1 e pela rejeição da Emenda n° 1 no 1 turno, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Jô Moraes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu - Jô Moraes - Irani
Barbosa - Doutor Viana - José Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/9/2004, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Aldo

Resende Miranda, ocorrido em 5/9/2004, em Lagoa da Prata (- Ciente.
Oficie-se.)



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2004

ATA

ATA DA 12' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 31/812004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes,
Fábio Avelar e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
à discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues, em que pleiteia sejam solicitadas ao
Juiz da Comarca de Poços de Caldas providências a fim de proibir
que o Sr. Jaime Junqueira Payne se ausente do País até que se
ultimem os trabalhos desta CPI: e sejam dispensados de seus
depoimentos os Srs. José Rizolias, Hélcio Heuler Hemétrio, Wauker
Zannut, José Inácio. Roberto de Souza Costa. Osmar Aarestup,
Sebastião Marquete, Vanderley Antônio Chilese, Paulo Henrique
Deltcole e Cezário Baptista e as pessoas citadas no depoimento do
Sr. Marcelo Ávila: e Rogério Correia, em que solicita sejam
convidados o Sr. Ozany Pereira Barbosa e o Delegado Osvaldo
Wiermann Júnior para prestarem esclarecimentos acerca do desvio de
aproximadamente 8 mil sacas de café dos armazéns da Cooperativa
Agrícola Alto Rio Grande Ltda.. em Lavras. O Presidente esclarece
que o teor desta reunião encontra-se, na íntegra, nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Roberto Ramos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2004

ATA

ATA DA 39a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 139/2004

Presidência do Deputado Diizon Meio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.
Maria do Céo Paixão Kupibiowski - Entrega de placa - Palavras da
Deputada Lúcia Pacífico - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Dilzon Meio - Lúcia Pacífico - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 16h15min, declaro

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

Ata
- A Deputada Vanessa Lucas, 2'-Secretária "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. Maria
do Céo Paixão Kupiblowski, Presidente do Movimento das Donas de
Casa e Consumidores de Minas Gerais; e os Exmos. Srs. José
Arnaldo Lima da Silva. Diretor de Pesquisa de Preços e Qualidade de
Produtos do MDC-MG; Sezifredo Paulo Alves Paz, Coordenador
Executivo do IDEC; Milton Marques, Coordenador do PROCEL -
Educação - ELETROBRAS; e Marcelo Gomes Sodré, Professor de
Direito do Consumidor da PUC-SP.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Movimento das

Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, pelos seus 21 anos
de fundação, a requerimento do Deputado Dilzon Meio.

Palavras do Sr. Presidente
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O Movimento das Donas de Casa não é feito simplesmente pelas
mulheres, mas por todos os que, de uma ou de outra forma,
contribuem muito para que ele siga adiante, em uma demonstração de
exemplo que serve para todo o Brasil. Entendemos que todo o Pais
está representado por esses debatedores, nesse movimento tão
bonito.

Esta homenagem, feita a partir de um requerimento meu, não é
simplesmente do colega de bancada da Deputada Lúcia Pacífico. Ela
se deve também ao trabalho realizado por Maria do Céo, Lúcia,
Vanessa, Hênio, Délio. Marcelo e minha amiga de Varginha. Tereza. à
frente desse movimento. Foi esse trabalho que me fez, ao término do
debate público, prestar esta homenagem.

E lógico que essas homenagens se iniciaram pela manhã, porque, a
todo o momento, escuto falar nos 21 anos do Movimento.

Quero deixar registrado que não só eu. Vice-Presidente desta Casa,
mas também os outros 76 Deputados, vejo nesse Movimento um
exemplo que deve ser seguido tanto pelo nosso Estado quanto por
todo o País.

Foi dito, por um dos questionadores, que os Deputados deveriam
também dar exemplo para que os consumidores tenham seus direitos
respeitados. Queremos fazer das palavras dele nosso "mea culpa". E
apoiando esse movimento, representado por Deputadas como a Lúcia
Pacífico e Vanessa Lucas, que damos continuação a esse projeto,
sempre crescente, de querer defender o Movimento das Donas de
Casa. As vezes, sentimo-nos limitados como fiscalizadores; mas,
como em todo movimento representativo, transferimos esse dever,
que seria de todos, a alguns que têm maior potencialidade, que
estudam com mais afinco a matéria, para que façam de nós
colaboradores dentro do processo.

Então, ao passar às Deputadas Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas
essa responsabilidade, estejam certos de que toda a Casa tem por
dever e compromisso seguir a orientação que elas nos dão, para que
os consumidores sejam preservados, ou menos lesados, naquelas leis
que nós mesmos fazemos, as quais, muitas vezes, não são seguidas
à risca nem sequer fiscalizadas.

Fazemos esse "mea culpa", mas acreditamos que o Legislativo se
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vai aperfeiçoando com o tempo. Que possamos ver um dia não os
questionamentos ocorridos aqui, de que leis são determinadas,
reguladas e não cumpridas. Da mesma forma, o Legislativo faz as leis
e, às vezes, nem sequer tem os mecanismos necessários para fazer
sua fiscalização.

Quero fazer aqui a leitura da homenagem. Eu poderia falar de
improviso, mas, falando em nome de 76 outros Deputados, terei que
fazê-lo com melhor locução, com maior profundidade, certo de que é a
Assembléia que está fazendo a homenagem a esse belíssimo
Movimento das Donas de Casa.

Há 21 anos, um grupo de mulheres - bancárias, profissionais
liberais, diaristas, líderes comunitárias - coordenado pela então
professora e hoje Deputada Lúcia Pacífico, cuja presença honra esta
Assembléia, reuniu-se em Belo Horizonte, em momento de crise.

Todas elas. administrando seus orçamentos domésticos, viam-se
desorientadas no cenário de uma inflação à solta e de corrosão dos
salários, prejudicando seu poder de compra em face de aumentos
abusivos nos preços, sempre lesivos à população. Buscando ações e
provocando soluções, o grupo saiu às ruas, com um boicote à compra
de carne, substituindo-a por outros produtos, demonstrando a
importância do papel do consumidor, ao forçar os fornecedores a
baixar seus preços. Estava criado o Movimento das Donas de Casa
de Belo Horizonte, que, por reivindicação masculina, se tornaria o
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais,
hoje presente em 22 municípios mineiros.

Se a mulher reclama com mais facilidade que o homem, pois
conhece e compara melhor o que compra, age de acordo com o
interesse de todos os cidadãos e do próprio País. Assim, o Movimento
das Donas de Casa tornou-se um instrumento de cidadania, com seu
apelo à união e sua capacidade de mobilização, conscientizando os
brasileiros contra aumentos e abusos, inclusive dos juros e das tarifas
públicas.

Prova de sua capacidade de articulação - definida, por sua
fundadora e Presidente ao longo de 18 anos, como a união de
formigas com força de elefante - é a expansão de sua causa por todo
o País. Existe hoje, com presença em 14 Estados e em franca
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progressão, a Confederação Nacional das Donas de Casa e
Consumidores.

Em Minas, a população é atendida em diversos aspectos, desde a
assistência jurídica extensiva a conjuntos de consumidores
eventualmente prejudicados até a orientação sobre o Código de
Defesa do Consumidor e o encaminhamento de denúncias e
reclamações.

Fiz um elenco dos vários serviços que presta o Movimento das
Donas de Casa, mas não vou citá-los por já serem de conhecimento
de todos. Seria bom que os telespectadores da TV Assembléia
prestassem atenção aos serviços prestados pelo Movimento das
Donas de Casa, para que possam não só usufruir deles, mas também
se socorrer em tantos casos de necessidade. Para isso, como disse o
nobre companheiro que nos antecedeu há pouco. é preciso conhecê-
los um pouco mais para até mesmo dar o devido valor a essa
associação. Pesquisas de mercado que checam preços e qualidade
de produtos são sistematicamente realizadas na Região Metropolitana
de Belo Horizonte.

E aí vem o elenco de serviços prestados que eu mencionei.
A experiência da hoje Deputada Lúcia Pacífico nesse amplo leque

de assuntos de urgente interesse da comunidade levou-a a participar
como consultora na elaboração do Código de Defesa do Consumidor,
que veio coroar sua luta.

Com a criação do Código e de entidades como o PROCON. a
população descobriu o valor de suas cobranças e ficou menos
passiva. Na outra ponta, empresas, fornecedores, prestadores de
serviços viram-se obrigados a obedecer às regras.

O consumidor de nossos dias sabe de sua capacidade e de sua
força dentro da engrenagem económica. Ele usa sua voz e sua
capacidade de decisão. Os produtos já vêm sendo aperfeiçoados
dentro de normas de fabricação mais exigentes. Bancos. serviços
públicos, planos de saúde, corporações alimentícias multinacionais
reconhecem o poder de quem compra ou consome.

As regras da corrida pelo lucro passam a incorporar uma postura
ética. Já caminhamos para um novo peso na balança de nossas
escolhas. Além de atender honestamente às necessidades de quem o
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utiliza, um produto deve mostrar a responsabilidade social do
fabricante.

Se uma das regras do jogo é criar desejos, esses desejos devem
incluir a promoção ética e social. Por isso, em breve o produto, além
de ser adequado às nossas necessidades, deverá demonstrar, em
relação ao fabricante, a sua preocupação com o meio ambiente, sua
participação em campanhas humanitárias, seus investimentos no
bem-estar comum.

Primeira gota de água nesse rio cada vez mais caudaloso onde
trafegam o cidadão e o consumidor consciente, o Movimento das
Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais merece ter
comemorada sua existência. Estes 21 anos, atestando sua
maioridade, são justamente festejados com esta reunião no
parlamento que representa o povo mineiro.

Nós, os 77 Deputados da Casa, parabenizamos não só a Lúcia, mas
a todas aquelas abnegadas mulheres e homens que dão
perseverança a esse Movimento. Aí de nós, se vocês não existissem,
porque com a fome de lucro, o consumo exacerbado e o poderio
econômico principalmente das multinacionais sobre nós, certamente
estaríamos naquelas inflações que já conhecemos. Temos de fazer
força para que os Governos dêem certo, independentemente de
coloração partidária.

Temos de ter a consciência, acima de tudo, de que também
devemos dar a nossa contribuição. Caso contrário, ficaremos sempre
à espera da reclamação; afinal o País depende de todos nós e,
principalmente, dessas valorosas mulheres que têm tomado com
grande mestria e competência o lugar de muitos homens. Por isso o
Brasil está melhor. Parabéns, Deputada Lúcia Pacífico e todas as
mulheres do Movimento das Donas de Casa!

Palavras da Sra. Maria do Céo Paixão Kupiblowski
Cumprimento, na pessoa do Deputado Dilzon Meio, toda a Mesa

aqui presente.
Primeiramente, gostaria de nomear as Diretoras do Movimento,

minhas amigas e companheiras deste mandato, que ainda
permanecem aqui. Peço que se levantem as Sras. Geralda, nossa
Diretora Jurídica; Sandra Medeiros, nossa Diretora Administrativa, a
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lormiguinha" de todos os dias; Mônica. nossa Diretora Financeira:
Darcy Mattos, nossa Diretora de Núcleos de Comunidade; e o Sr.
José Arnaldo, nosso Diretor de Pesquisa. Também gostaria de indicar
a ausência sentida principalmente da Patrícia e do Paulo Roberto.
Gostaria ainda que se levantassem as minhas companheiras do
Conselho Fiscal: Elaine, Dorothy, Vera, Linda e Terezinha.

Deputado Dilzon Meio, em meu nome e no de minhas companheiras
e amigas de todos os dias de luta durante todo o tempo em que sou
Presidente, agradeço emocionada e lisonjeada esta homenagem.

Gostaria de falar muito mais, mas acredito que as palavras já foram
ditas. Só queria complementar dizendo que Lúcia Pacífico é a cara do
Movimento das Donas de Casa, e que o Movimento das Donas de
Casa é Lúcia Pacífico. Só posso dizer que a luta continua, porque o
ideal ainda é o mesmo, apesar de terem passado 21 anos. Os sonhos
são os mesmos, e. com certeza, a batalha continuará para que outras
realidades como esta se concretizem em nossa vida.

"Os princípios éticos que nos regem e nos regeram durante todos
estes anos, os de ontem e os de hoje, são: legitimidade,
independência, democracia, transparência. solidariedade.
compromisso social.

Este foi mais um ano de lutas, de conquistas, de muitas vitórias.
sendo a maior de todas a presença das donas de casa, que fizeram
uma pausa para comemorar conosco esta data tão importante e para
beber sabedoria dos que se pronunciaram. Muito obrigada.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, a Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, por meio do Deputado Dilzon Meio. Presidente desta
solenidade e autor do requerimento que deu origem a esta reunião,
juntamente com as Deputadas Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas,
homenageia o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais, procedendo à entrega à Sra. Maria do Céo Paixão
Kupiblowski de placa alusiva a esta ocasião, contendo as seguintes
palavras: 'Consumo e cidadania se tornaram indissociáveis no nosso
tempo. O equilíbrio nas relações comerciais passa por iniciativas bem-
sucedidas da sociedade civil organizada, que age no sentido de
intermediar e, se necessário, enfrentar os interesses financeiros para
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fazer valer o bem comum. A Assembléia Legislativa mineira presta
sua homenagem ao Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Minas Gerais pelos seus 21 anos, ressaltando seu exemplo de
organização e atuação na defesa e orientação dos consumidores e
cidadãos do Estado.".

- Procede-se à entrega de placa.
O Sr. Presidente - A Sra. Maria do Céo disse que este movimento

tem a cara da Deputada Lúcia Pacífico. Entretanto, todo movimento
precisa ter cara e pescoço para mudar a direção quando necessário, e
corpo para dar vida ao movimento. Marcaremos esta homenagem
com essa placa. para que ela não fique simplesmente em meras
palavras, mas num ato concreto, pelo qual aprendemos, com o
exemplo de vocês, o que devemos fazer de bom para este País.

Palavras da Deputada Lúcia Pacífico
Não pudemos fazer um ensaio prévio do hino do movimento, mas

tanto a letra quanto a música foram compostas por uma associada
nossa do núcleo de bairro de periferia. São palavras simples, versos
de pé-quebrado, mas dizem muito de nossa luta e de nosso espírito
de solidariedade.

A Betânia é a mais nova associada do movimento. Possui cara de
menina, mas é casada, dona de casa e psicóloga.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do

coral do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais, com o hino das donas de casa, sob a regência da maestrina
Mariângela e, em seguida, ao solo de Betânia Corrêa, cantando "A
padroeira".

A Sra. Maria do Céo Paixão Kupiblowski - Vamos ouvir a Betânia,
nossa associada, cantando uma linda música.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
19 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.776/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa da Comissão de Participação Popular, a proposição em

tela tem por objetivo instituir o Dia Estadual dos Surdos, a ser
comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou juridico. constitucional e
legal.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a
este órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 102, XIV. c/c o art.
190. do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme justifica o autor do projeto, a instituição do Dia Estadual

do Surdo tem por escopo chamar a atenção da sociedade para o fato
de o contigente de deficientes auditivos representar 2% da população
brasileira. Além disso, objetiva comemorar o aumento da participação
desse segmento no mercado de trabalho.

A preocupação com o trabalho tem relação direta com a
possibilidade de independência e de autonomia dessas pessoas.
Assim, a sua capacitação profissional e completa integração na
sociedade como participantes ativas, com seus direitos e deveres,
fazem parte da luta de toda a comunidade.

Dado que a reflexão sobre o tema é relevante para a sociedade em
geral, consideramos oportuno seja a proposição sob comento acolhida
nesta Casa.

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

1.776/2004.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Manha Campos. Presidente e relatora - André Quintão - Elmiro

Nascimento - Laudehino Augusto.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 14/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 276 a 281/2004
(encaminham os Projetos de Lei n

o
s 1.864 a 1.869/2004,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 1.870 a 1.876/2004 - Requerimentos n

os 3.268 a 3.273/2004 -
Requerimentos dos Deputados André Quintão e Gustavo Valadares,
Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e Leonardo Quintão. da Comissão
Especial da Fruticultura e da Comissão de Defesa do Consumidor -
Comunicações: Comunicação do Deputado Domingos Sávio -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Jayro Lessa, Weliton
Prado, Doutor Viana, Rogério Correia e Domingos Sávio - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Decisão da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Leonardo Quintão; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor, dos Deputados Doutor Viana e Alberto Pinto Coelho e da
Comissão Especial da Fruticultura; aprovação - 2 Fase: Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
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Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira

Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min. a lista

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

1' Parte
i° Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Antônio Andrade. 1°-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 276/2004
Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
dá a denominação de Escola Estadual Marlene Martins Reis à Escola
Estadual de Ensino Fundamental - séries finais - e Ensino Médio,
localizada no Município de Pratinha.

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pela
Secretaria de Estado de Educação:

"O presente Projeto de lei propõe que seja dada a denominação de
Escola Estadual Marlene Martins Reis à Escola Estadual situada na
Praça da Matriz. n° 253, no município de Pratinha.

A proposta resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
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Estadual que, em reunião homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome de Marlene Martins Reis
para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população Pratinhense.

A homenageada nasceu no dia 7/8/1938 e faleceu no dia 7/5/1991
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao

elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.
Atenciosamente,
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.864/2004
Dá denominação de Escola Estadual Marlene Martins Reis à Escola

Estadual de Ensino Fundamental - séries finais - e Ensino Médio,
localizada no Município de Pratinha.

Art. 10 - A Escola Estadual de Ensino Fundamental - séries finais - e
Ensino Médio situada na Praça da Matriz, n° 253, no Município de
Pratinha, passa a denominar-se Escola Estadual Marlene Martins
Reis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 277/2004*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
dá a denominação de Escola Estadual Professor Bandeira à Escola
Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais) localizada no
Município de Frutal.

São estas, em síntese, as razões apresentadas pela Secretaria de
Estado de Educação:

"Trata-se de proposta do colegiado da Escola Estadual de Ensino
Fundamental (anos iniciais), que, em reunião realizada no dia
19/3/2004, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus



membros, a indicação do nome de Professor Bandeira para
denominação dba referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população de Frutal, com destaque para as seguintes
realizações: educador, telegrafista da comitiva do Marechal Rondom.
expedicionário e membro da Banda de Música "Lira Frutense".

O homenageado nasceu no dia 26111/1837. Faleceu no dia 4/2/19".
São estas as razões que me levam a propor à elevada análise de

seus nobres pares o projeto de lei.
Atenciosamente,
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.865/2004
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Bandeira à Escola

Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais) localizada no
Município de Frutal.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais)
situada no Municipio de Frutal passa a denominar-se Escola Estadual
Professor Bandeira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

• - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 278/2004*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao patrimônio de Jacy Belan e sua mulher, Sebastiana
Tinti Belan, o imóvel que especifica.

O imóvel de que trata a proposta foi incorporado ao patrimônio do
Estado no ano de 1967, por doação de Jacy Belan e sua mulher. No
local foi instalada uma escola estadual, que funcionou até 1998,
quando ocorreu a sua municipalização e transferência de sede.

Desativado o imóvel e não havendo planos para o seu
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aproveitamento, tanto por parte do Estado como do Município de
Carangola, ouvida a Secretaria de Estado da Educação, à qual está o
mesmo vinculado, e diante de sua manifestação favorável, houve por
bem a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de
sua Superintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos,
opinar pelo deferimento do pedido de reversão do imóvel feito pelos
antigos proprietários, ao qual manifesto minha anuência,
consubstanciada no presente projeto.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.866/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio de Jacy Belan e

sua mulher, o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

patrimônio de Jacy Belan e sua mulher, Sebastiana Tinti Belan, o
imóvel denominado Cabeceira do Maranhão ou Residência, com a
área de 2000.00m 2, situado no Distrito de Alvorada, no Município de
Carangola, registrado sob o n° 1.195, no livro 3, fls. 261, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - A reversão de que trata o "caput" far-se-á sem
ônus para o Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 279/2004*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Com base no disposto no inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado e, complementarmente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para
consideração dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o anexo Projeto
de lei autorizando o Poder Executivo a reverter imóvel ao Município de



Oliveira.
O processo de reversão ora proposto vem suprir uma exigência

legal, eis que o encargo constante da doação original, para que o
Estado utilizasse o imóvel doado para instalações da Polícia Militar,
não chegou a ser cumprido e vem atender a questão de interesse
público, porquanto o Município de Oliveira pretende utilizar o terreno
como centro de reuniões comunitárias e para prática desportiva.

São estas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa, o anexo projeto de lei.

Atenciosamente.
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.867/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel que especifica ao

Município de Oliveira
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município

de Oliveira o imóvel constituído pela área de 1.908,00m 2. situado na
Rua José Maia, Bairro Nossa Senhora Aparecida. no Município de
Oliveira, registrado sob o n° R-1-1811. livro 2-E, fls. 250. no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

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

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

• - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM W 280/2004

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, o projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a reverter
ao patrimônio de Maria Faria Leite o imóvel que especifica".

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"O imóvel, objeto deste projeto de lei, foi doado ao Estado de Minas
Gerais pela Sra. Maria Faria Leite e seu marido Antônio Ribeiro Leite,
em 14 de novembro de 1967, para instalação de uma escola estadual
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que funcionou até 1998, não sendo utilizado atualmente nem pela
Prefeitura e nem pelo Estado. encontrando-se ocioso e abandonado.

Considerando a falta de demanda escolar no local e a inexistência
de qualquer finalidade que justifique a sua utilização, a Secretaria de
Estado de Educação manifesta-se favorável à reversão do imóvel".

São estas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.868/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter a Maria Faria Leite o imóvel

que especifica.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter a Maria Faria

Leite o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
pelo terreno com área de 2.000,00m 2 e respectiva edificação, situado
no Distrito de Lacerdinha, no lugar denominado 'Aterro Grande', no
Município de Carangola, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Carangola, sob o n° 28.736 do livro 3-AN. fls. 180.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 281/2004*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de lpuiúna o imóvel que especifica.

Essas, em síntese, as razões apresentadas pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão:

"O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1980, por
doação do Município de Ipuiúna. No local seria construído posto de
saúde, obra que não se concretizou, o que resultou na sua ociosidade.

0 Município de lpuiúna deseja reaver o imóvel, que será aproveitado
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para a instalação de órgãos públicos municipais. A Secretaria de
Estado de Saúde, a quem está afetado o imóvel, manifestou-se
favoravelmente à sua devolução, uma vez que não mais tem planos
para sua utilização".

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a solicitar
autorização legislativa.

Atenciosamente,
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.869/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiúna o imóvel

que especifica.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

lpuiúna o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno
com a área de 420.00m 2 (quatrocentos e vinte metros quadrados),
situado no Loteamento Primavera, outrora Loteamento Jardim
América, da cidade de lpuiúna, registrado sob o n° R. 4600, Livro 2 de
Registro Geral, Ficha n° 01, em 1° de setembro de 2003, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à
instalação de órgãos públicos municipais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no caso
de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Hélio Costa, Senador, encaminhando informações relativas
ao Requerimento n" 2.992/2004, da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Manuel dos Santos Henriques, Secretário de Educação
Continuada. Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação
SECAD - MEC, informando celebração de convénio com a UFMG,
publicado no "Diário Oficial da União' de 3/9/2004, no valor que
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especifica. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 3.208/2004, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Diretor-Geral do DNIT,
prestando informações relativas ao Convênio de Delegação, firmado
entre o extinto DNER e , o DER-MG, publicado no "Diário Oficial da
União" de 28/6/2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Wagner Benevides, Chefe do Escritório da Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca em Minas Gerais - SEAP-MG -,
agradecendo apoio desta Casa à realização do 1 GTE (Grupo de
Trabalhos Estaduais) para a elaboração do 1 Encontro Estadual de
Mulheres Pescadoras e Aqüicultoras no Estado.

Do Sr. Rogério Antônio Coser, Gerente-Geral da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE -, encaminhando documentação
relativa ao projeto do Piano de Carreira, Cargos e Salários dos
servidores do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca -
DNOCS. (- A Comissão de Administração Pública.)

2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.870/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Particular da Sociedade São

Vicente de Paulo - Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular da

Sociedade São Vicente de Paulo - Paróquia de Santa Teresa e Santa
Teresinha, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de setembro de 2004.
André Quintão
Justificação: A supracitada associação realiza, de forma efetiva, a

prestação de serviços gratuitos e permanentes, na colaboração de
obras sociais mantidas por instituições vicentinas (lares de idosos,
creches, escolas, hospitais, etc.). Entre outros, destacam-se os
serviços de fornecimento de cestas básicas a famílias carentes, de
reforço escolar para várias crianças, de cursos gratuitos visando à
capacitação das pessoas para novas funções, além de se colocar à
disposição uma psicóloga, uma professora de Educação Física e uma
assistente social. E todas essas atividades são mantidas através de
doações e contribuições, que ajudam a SSVP a realizar eventos com
que procura arrecadar dinheiro para suprir seus compromissos com as
famílias assistidas pelos seus Conselhos, que tentam se manter ativos
para melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes de nossa
sociedade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.871/2004
Dá denominação ao anfiteatro da Escola Estadual Sebastião Pereira

Machado, localizada no Município de Piranguinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Professor Sílvio Benedito Noronha o

prédio do anfiteatro da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado,
localizada no Município de Piranguinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de setembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do anfiteatro da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor Sílvio
Benedito Noronha atende aos anseios não só de seu corpo docente e
discente como também da comunidade do Município de Piranguinho.
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A razão dessa iniciativa torna-se evidente ao se tomar conhecimento
da história de tão ilustre figura que se pretende homenagear, o
saudoso Professor Sílvio Benedito Noronha, que tanto contribuiu para
a educação em Piranguinho.

Sílvio Benedito Noronha nasceu em 26/10/45, na cidade de
Brasópolis, filho de Agenor Braz de Noronha e de D. Maria José
Carvalho Noronha.

Deu início aos estudos em 1953, na E. E. Presidente Wenceslau e,
posteriormente, em 1956, foi residir no Seminário Diocesano de Pouso
Alegre como seminarista. Desistindo da sua caminhada para o
sacerdócio em 1959, voltou para Brasópolis e na E. E. Presidente
Wenceslau terminou o curso ginasial, iniciou o científico e o concluiu
em 1963.

Prestou o serviço militar no 40 Batalhão de Engenharia e Combate,
em Itajubá, onde foi promovido a Cabo. Deu baixa como Terceiro
Sargento da Reserva.

Iniciou sua carreira política pelo PFL e, como Vereador mais votado,
em 1971, assumiu o cargo de Presidente da Câmara, cargo que
ocupou até janeiro de 1973.

Formado em Filosofia e em Letras pela Fundação de Ensino e
Pesquisa de Itajubá e em Inspeção Escolar, conclui pós-graduação
em Didática-Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica, na
Faculdade de Educação São Luiz.

Em Brasópolis foi professor de Educação Física, Português,
Ciências e Educação Artística na E. E. Presidente Wenceslau, de
1967 até 1984. Atuou também como professor de Português e
Educação Física na Escola Técnica de Comércio, no Curso Técnico
em Contabilidade, de 1973 a 1975.

Em Piranguinho, de 1974 a 1976, foi professor na E. E. Sebastião
Pereira Machado. De 1984 a 1991, o Professor Sílvio Benedito
Noronha atuou como Professor e Diretor na Escola Municipal de 20
Grau e em 1985, como coordenador do órgão municipal de educação
do município.

Paralelamente, em 1990, assumiu o cargo de Inspetor Escolar na
Superintendência Regional de Ensino de Itajubá, cargo que ocupou
até sua aposentadoria, em 1998.
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Como Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura de
Piranguinho trabalhou no período de 1999 a 2000.

O Professor Silvio Benedito Noronha era homem humilde, simples,
trabalhador, culto, inteligente, carismático, líder, conhecedor da
educação mineira e, acima de tudo, um personagem
maravilhosamente curioso. Marcou-se pela dignidade e principalmente
pela sua capacidade de trabalhar sempre com os olhos voltados para
o ensino público.

Veio a falecer em 3/6/2002, deixando uma caminhada repleta de
exemplos e saudade, tendo sua história marcada como lição em
nossas lembranças para sempre com olhos voltados para o ensino
público.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.872/2004
Dá denominação ao Anexo 1 da Escola Estadual Sebastião Pereira

Machado, localizada no Município de Piranguinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Passa a denominar-se Professor João José dos Reis o

prédio do Anexo 1 da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado,
localizada no Município de Piranguinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de setembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do Anexo 1 da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor João José
dos Reis atende aos anseios não só de seus corpos docente e
discente, como também da comunidade do Município de Piranguinho.
A razão dessa vontade se torna evidente, ao se tomar conhecimento
da história de tão ilustre figura que se pretende homenagear, o
saudoso Professor João José dos Reis, que tanto contribuiu para a
educação em Piranguinho.
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Natural de Luminosa, Distrito de Brasópolis, nasceu no dia 24/1/39,
filho de José Braz dos Reis e D. Maria José Ribeiro, sendo batizado
no dia 12/2/39. na cidade de Brasópolis.

Passou a infância no meio rural, vivenciando as dificuldades e as
alegrias que a vida do campo oferece. Desde cedo, arcou com a
responsabilidade de auxiliar seu pai na formação de seus irmãos.

Fez seus primeiros estudos no seminário de Lavrinhas, SP.
Da união com Santa Ana Fernandes dos Reis, no Município de

Piranguinho. nasceram 19 filhos. Com dificuldades para criá-los, a
pesca foi para João José dos Reis um meio de vida durante
aproximadamente seis anos, de onde tirava o sustento familiar.

A vontade de aprender, de vencer e de ajudar o próximo era muito
grande. Sua casa estava sempre de portas abertas a todos aqueles
que o procuravam, quer por abrigo, quer por comida. A solidariedade
foi um traço marcante na vida deste piranguinhense de coração.

Em 1964, foi apresentado ao Sr. Geraldo Félix da Mota, Prefeito à
época. Assim, no dia 25 de maio João José dos Reis foi nomeado
para o cargo de porteiro contínuo, substituindo, no mesmo ano, o
Secretário-Contador.

Pelo Decreto n° 3/65 foi promovido por conveniência do serviço e
por merecimento para o cargo de Secretário-Contador da Prefeitura
Municipal de Piranguinho, tornando-se pessoa de confiança do
Prefeito Municipal.

Iniciada estava a fase de conquistas para sua formação intelectual,
de conhecimentos, de cursos de treinamento pela exigência de novos
cargos e pelo município.

Em 1968, concluiu o curso secundário no Colégio Estadual João
XXIII, em Itajubá. Ainda nesse mesmo ano participou do curso da
Confecção de Prestação de Contas, em Belo Horizonte.

Em 1969 foi designado para encarregado dos serviços de água e
esgoto e, em 1970, foi transferido para exercer as funções de Inspetor
Escolar Rural, vindo a participar, na Capital mineira, já em 1971, do 10

Curso de Treinamento da Coordenação Estadual do MOBRAL.
Pela influência dos cargos já exercidos e pelo conhecimento

adquirido, inscreve-se e conclui o curso de Contabilidade no Colégio
Comercial de Brasópolis, em 1972.
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A religiosidade sempre acompanhou esse mineiro, já que atuava
fortemente nos movimentos da Igreja, tendo pertencido à
Congregação Mariana e à Liga Católica Jesus, Maria, José,
participando de cursilhos, romarias à Aparecida do Norte e de
encontros nas cidades vizinhas representando a comunidade
pi rang u inhense.

Mantendo a sede pelo conhecimento, presta o vestibular para o
curso de Ciências e Matemática na Faculdade de Ciências e Letras de
Itajubá.

Já na rede estadual de ensino, atuou como Professor na Escola
Estadual Sebastião Pereira Machado.

Em 1976, recebe das mãos do Presidente da Junta Eleitoral à época
o diploma de Vice-Prefeito Municipal de Piranguinho. pela ARENA.

Foi integrante da Comissão Municipal de Alfabetização e do
Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL - no período de
1977 a 1978.

Em 1983. tem sua carreira coroada com o diploma de Prefeito
Municipal, posição que veio a ocupar novamente em 1992. exercendo
o cargo até 1995, quando faleceu.

Além das atividades intelectuais, culturais, religiosas e políticas.
João José dos Reis dedicou-se ao serviço social, à promoção humana
e a obras de assistência ao idoso, sendo Presidente da Casa Padre
Quinzinho, do Rotary Club, e Chefe de serviço do órgão Municipal de
Educação.

Seu falecimento deixou a sociedade piranguinhense de luto. A
população e os amigos da região sul-mineira muito choraram a morte
de João José dos Reis, trabalhador, sonhador, professor, escultor,
poeta, político, amigo pescador, irmão, pai e avô dedicado e amado,
deixando homenagens de amor, saudades e gratidão.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.873/2004
Dá denominação ao Anexo 11 da Escola Estadual Sebastião Pereira
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Machado, localizada no Município de Piranguinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Passa a denominar-se Professor Antônio Carlos de

Carvalho, o prédio do Anexo II da Escola Estadual Sebastião Pereira
Machado, localizada no Município de Piranguinho.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do Anexo li da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor Antônio
Carlos de Carvalho atende aos anseios não só de seus corpos
docente e discente, mas também da comunidade do Município de
Piranguinho. A razão dessa vontade se torna evidente, ao se tomar
conhecimento da história de tão ilustre figura que se pretende
homenagear, o saudoso Professor Antônio Carlos de Carvalho, que
tanto contribuiu para a educação em Piranguinho.

O Professor Antônio Carlos de Carvalho nasceu no dia 13/1/47, em
Piranguinho, filho de João Pinto de Carvalho e de Hilza Dias de
Carvalho, onde viveu toda a infância e adolescência, bem como
grande parte da vida adulta.

Começou seus estudos na Escolas Combinadas do Mato Dentro,
hoje Escola Estadual Hilza Dias de Carvalho. Posteriormente,
freqüentou o Seminário de Paraisópolis e, em seguida, o Instituto São
Miguel na cidade da Antônio Carlos. No Colégio de Brasópolis,
concluiu o ginasial em 1961.

Foi Presidente e Secretário do grêmio estudantil na época.
Concluindo o 2 0 grau em São José dos Campos, voltou para
Piranguinho para continuar sua carreira de estudante, vindo a
diplomar-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, em
Pouso Alegre, no ano de 1971.

Entrou para a política municipal em 1967, sagrando-se Vereador à
Câmara Municipal de Piranguinho nos períodos de 1967 a 1970 e de
1973 a 1976, sendo Secretário no primeiro mandato e Presidente no
segundo.

Em 1968, juntamente com o Prefeito José Onofre Ribeiro, lutou com
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muito empenho para a criação do Ginásio Estadual Sebastião Pereira
Machado, sendo um dos seus criadores e fundadores.

Foi o V" professor da Língua Portuguesa, disciplina que dominava
com brilhantismo e que o consagrou como grande orador. Na mesma
época foi professor das Escolas Combinadas do Mato Dentro, atual
Escola Estadual Hilza Dias de Carvalho, onde contribuiu para a
formação de profissionais de destaque hoje.

Marcou passagem como advogado no contencioso do Departamento
Contábil da Tecelagem Paraíba S.A.. em São José dos Campos. e se
tornou chefe do Departamento Jurídico da empresa Revista Imposto
Fiscal, em São Paulo, onde lecionou na Faculdade de Direito São
Francisco e no Colégio João Gualberto.

Foi coordenador gerencial das sucursais da Revista Imposto Fiscal
em Recife, PE. nos anos de 1976 a 1981, sendo transferido para
Porto Alegre, RS, em 1981 e 1982. Retornou a São Paulo. agora
como Gerente-Geral da empresa, cargo que ocupou até 1986.

Assim, o Professor Antônio Carlos de Carvalho revelou a
supremacia do conhecimento intuitivo e a primazia do discursivo,
vindo a editar livros, como: "Manual Prático Trabalhista', "Decisões da
Justiça do Trabalho" e "Novíssimo Manual Prático Trabalhista", todas
as obras com edições esgotadas.

Prestou concurso público para Juiz da Justiça do Trabalho,
classificando-se em 14 lugar, sendo empossado em 13/6/86, como
Juiz Federal.

Partindo dos pressupostos do trabalho árduo, profícuo, em janeiro
de 1994 foi escolhido pelo órgão Especial do TRT para funcionar
como Juiz de Segunda Instância do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo.

Em 1993 foi agraciado com o título de Comendador, concedido pela
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, cujo livro de registro
consta "Dr. Antônio Carlos de Carvalho - Comendador Vitalício".

Durante essa trajetória repleta de exemplos, sucessos e méritos
reunidos, esteve sempre presente em sua terra natal, participando da
vida de sua Piranguinho, nas datas mais importantes do município,
quer religiosas, quer cívicas, quer populares.

Era uma pessoa muito querida por todos. dada a sua simplicidade e



presteza.
Acometido de enfermidade em 1998, veio a falecer no ano de 2002,

em São José dos Campos, sendo sepultado em Piranguinho, no dia
21 de maio, com a presença de todos os amigos, familiares e pessoas
gratas pelo exemplo de vida que deixava.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação desta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.874/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer,

com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Combate ao Câncer, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

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 2004.
Rêmolo Aloise
Justificação: A Associação de Combate ao Câncer é uma entidade

filantrópica, que reúne pessoas que assumem o compromisso de
servir à sociedade.

Proporcionando apoio psicológico, social e material aos portadores
de câncer, assim como aos respectivos familiares, desenvolve projeto
de largo espectro humanitário.

Também disponibiliza pesquisas, estudos e informações científicas
sobre o avanço no combate ao câncer, mantendo biblioteca aberta
aos associados e interessados.

Por esse trabalho de significativa importância, esperamos a
anuência dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.875/2004
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Dispõe sobre licenciamento provisório de veículos automotores e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E vedado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

condicionar o licenciamento anual de veículo automotor ao prévio
pagamento de multa de trânsito quando:

- houver recurso administrativo ou questionamento judicial contra
toda e qualquer multa pendente:

II - não tiver sido o proprietário do veículo devidamente notificado
das multas pendentes.

Parágrafo único - Para os fins do art. 131 da Lei Federal n°9.503. de
23 de setembro de 1997. a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
por meio do seu Departamento de Trânsito, expedirá documento de
licenciamento provisório, o qual terá sua duração vinculada à duração
das situações previstas nos incisos 1 e II do 'caput" deste artigo.

Art. 2° - Para os devidos fins legais, terá direito à certidão positiva de
existência de multas de trânsito, com efeitos de negativa, o
proprietário de veículo automotor que estiver recorrendo de multa de
trânsito decorrente de infração cometida durante o período
compreendido entre a notificação do furto ou roubo de seu veículo,
conforme constar de boletim de ocorrência policial, e a recuperação
daquele.

Parágrafo único - A certidão de que trata o "caput" deste artigo será
emitida pelo Departamento de Trânsito da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e terá sua validade vinculada ao resultado do recurso
administrativo interposto contra as multas ocorridas durante o período
em que estiver sendo apurado o furto ou roubo de veículo e este não
tiver sido encontrado.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto cuida de apresentar solução normativa

para um problema que, embora venha sendo levado ao Judiciário em
larga escala, não traz grandes dúvidas quanto ao mérito da sua
resposta: não é possível que a administração pública vincule o



licenciamento de veículos ao pagamento de multas que estão sob
recurso ou que nem sequer foram notificadas ao administrado. Daí
porque se pretende criar no âmbito do Estado o licenciamento
provisório para abarcar e proteger o cidadão que se veria
constrangido a pagar multas de que discorda para não ver seu veículo
apreendido por estar sem o devido licenciamento.

E justamente uma interpretação conforme a Constituição que se
deve emprestar ao texto do Código de Trânsito Brasileiro que exige o
prévio pagamento de multas, impostos e demais encargos incidentes
sobre o veículo para que se proceda a sua vistoria e licenciamento.
Ora, se ainda está sob recurso, não há que falar em multa exigível
para todos os fins da legislação de trânsito.

E essa a interpretação do Superior Tribunal de Justiça:
"Recurso Especial n°249.078 - Minas Gerais (2000/0015956-5)
Relator: Min. Franciulli Netto.
Reclamante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Reclamado: Nelson Antunes de Souza.
Advogado: Calanico Sobrinho Rios.
Ementa: Recurso especial. Administrativo. Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo. Multa discutida em recurso administrativo.
Violação aos artigos 128, 131, § 2 0 , 285, § 1°, e 286 da Lei n'
9.503/97.

Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o
que impede seja seu pagamento demandado pela administração
pública para a renovação da licença.

O direito de defesa, de acordo com as disposições do artigo 286 do
CTB, não se restringe apenas à 'notificação para se defender'.

O expresso mandamento do § l O do artigo 285 da Lei n° 9.503/97,
de que 'o recurso não terá efeito suspensivo', não se refere à
penalidade de multa, mas apenas refere-se às demais penalidades.

Recurso especial não conhecido. Decisão unânime".
Por outro lado, busca-se também garantir ao cidadão vítima de furto

ou roubo de seu veículo que ele possa, por exemplo, entrar com todos
os documentos para recebimento de seguro, sem ser constrangido a
pagar multas ocasionadas por quem furtou ou roubou o veículo e
pelas quais o proprietário não foi responsável. Desse modo, se houver
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a comprovação do recurso administrativo embasado no boletim de
ocorrência em relação ao furto ou roubo do veículo, poderá o
Departamento de Trânsito da Polícia Civil emitir uma certidão positiva
de existência de multas de trânsito, com efeitos de negativa.

Tanto o licenciamento provisório quanto a aludida certidão positiva
com efeitos de negativa são demandas que hoje apenas são
solucionadas pelo Poder Judiciário, o que torna mais onerosa e difícil
a efetivação do direito individual lesado e do devido processo
administrativo, com as garantias aos direitos do cidadão que lhe são
inerentes.

Ao criarmos no agir administrativo da Policia Civil de Minas Gerais
tais medidas de meio-termo, buscamos conformar tal agir a uma
interpretação conforme a Constituição. para que sejam respeitados os
direitos e garantias individuais. Nem se diga que tais soluções
somente poderiam ser previstas no âmbito federal, no seio do Código
de Trânsito Brasileiro, pois aos Estados e aos municípios também é
atribuída a função de fiscalização e execução da política de trânsito.

O administrador público estadual, portanto, deve poder interpretar a
norma federal à luz da Constituição da República, e, com base nessa
perspectiva, o Legislativo mineiro também deve possibilitar que aquele
administrador tenha como buscar soluções que não afrontem a Carta
Magna. na medida em que a própria lei conferirá uma sinalização
clara para o agir administrativo.

Por essas razões, é que pedimos o apoio dos nossos pares para a
aprovação deste relevante projeto.

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

PROJETO DE LEI W1.876/2004
Declara de utilidade pública o Aeroclube de Guaxupé, com sede

nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Aeroclube de Guaxupé,

com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Aeroclube de Guaxupé, com sede nesse município,

fundado em 1942, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivo o ensino e a prática da aviação civil, de turismo e desportiva
em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de
emergência ou de notório interesse da coletividade.

A entidade foi reconhecida como de utilidade pública municipal
conforme a Lei n° 1.019, de 15/12/87, pelo relevantes serviços
prestados à população de Guaxupé.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
15.294, de 6/8/2004, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.268/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja

consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais
Reaproveitáveis - ASMARE -, pela instalação, em Belo Horizonte, da
primeira indústria de reciclagem dirigida por pessoas que tiram do lixo
seu sustento.

N° 3.269/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial
Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI - pela realização da VII
Feira Regional Industrial Comercial e de Turismo de Itajubá - FRICI. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 3.270/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Faculdade de Medicina
Veterinária da UNIFENAS pelo transcurso do 25 0 aniversário de sua
fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.271/2004. do Deputado Doutor Viana, pleiteando sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
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Minas Gerais informações acerca da existência de convênio entre
essa corporação e o Município de Belo Horizonte para fiscalização do
trânsito da Capital e seja enviada cópia do referido convênio a esta
Casa.

N° 3.272/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente as informações que menciona, referentes ao Certificado
de Autorização para Captação - CAC - e ao Fundo para a Infância e
Adolescência - FIA.

N" 3.273/2004, da Comissão de Educação, pleiteando sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais informações acerca da ação dos militares não
identificados do Batalhão de Eventos durante manifesta ção dos
professores da rede pública estadual de ensino, em 18/8/2004. nesta
Capital e seja informado se foi aberta sindicância para apurar os fatos
ocorridos.

Dos Deputados André Quintão e Gustavo Valadares, solicitando seja
realizado seminário, no primeiro semestre de 2005. com o tema
Democratização do Poder Legislativo e Planejamento Público'. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e Leonardo Quintão. da Comissão
Especial da Fruticultura e da Comissão de Defesa do Consumidor.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Domingos Sávio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
• Deputado Jayro Lessa - "Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

alvo de críticas e palco de grandes incidentes, esta Assembléia
Legislativa parece estar com sua memória menor que a do eleitor
mineiro. Todos sabemos que os arranhões deixados pelos
desagradáveis acontecimentos sobre os salários dos Deputados ainda
não foram cicatrizados na imagem desta Casa. O eleitor e a imprensa
não conseguem apagar esse lamentável capítulo da história da nossa
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Casa Legislativa. Já não nos bastam as amargas lembranças, e.
agora, novos fatos constrangedores aparecem.

A imprensa e a população mineira vêm acompanhando e divulgando
a posição do PSDB no Planalto. E uma verdadeira maratona contra a
reeleição dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ao
passo que, em Minas Gerais, apresentam-se opiniões opostas e
divergências constrangedoras até ao próprio partido. A forma como
tramita a Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004, que trata da
reeleição do Presidente e da Mesa desta Casa, certamente trará
novos arranhões à imagem da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

E lamentável, senhores, que alguns insistam em ignorar nossa
Constituição brasileira, caminhando em outro sentido, conforme a
conveniência da ocasião. Se permitirmos que decisões erradas do
nosso Poder Legislativo se dêem por concluídas antes de seu devido
tempo, estaremos, injustamente, eliminando as discussões que
realmente representem os pensamentos da maioria que compõe o
parlamento desta Casa.

A PEC n°81 foi assinada por 51 parlamentares, inclusive os da
Oposição. E um fato raro essa união em massa de nossos
legisladores, agindo sob a justificativa da possibilidade de uma maior
estabilidade na política administrativa na Casa. E inegável que a
aprovação dessa proposta encontra amparo judicial, pois todos
sabemos que se trata de uma questão interna, e a interferência do
Judiciário seria a quebra do princípio de independência de nossa
instituição. Como o Prof. Michel Temer escreve, "trata-se de
obediência a princípios, não de obediência à literalidade das normas".

Porém, princípios são mais do que normas. São o alicerce do
sistema, a viga mestra. Estou tratando de princípios éticos. Não
desejo a mera reprodução de um texto federal, mas, sim, que seja
evitada a distorção e decretada a abolição da rotatividade de uma
Casa parlamentar. Será um desrespeito ao princípio republicano.

Com essa proposta, não será atingida apenas a ordem interna de
nossa instituição. Provocaremos um verdadeiro vendaval, o início de
um grande transtorno ao sistema democrático, pois serão mais de 850
municípios mineiros que também se sentirão no direito de levar a
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reeleição para dentro das Câmaras Municipais. Haverá, então,
Presidentes de Câmara, em qualquer que seja o tamanho do
município, por todo um mandato. Será, inevitavelmente, um ato
danoso e antidemocrático que acabará com a rotatividade e o direito
de escolha, o principio fundamental da soberania popular. Com a
instituição da PEC, será inevitável, também, a recondução de todos os
integrantes da Mesa Diretora. Será a simples ausência de qualquer
renovação neste mandato. Com a estrutura da Mesa Legislativa
viciada, a centralização de poder será ainda maior. Se isso acontecer,
senhores e senhoras, a 15 Legislatura do ano de 2003 a 2007 terá
apenas uma única Mesa Diretora, não se permitindo a representação
dos partidos que ficaram de fora dessa Mesa. Só na próxima
legislatura esses partidos poderão participar de uma nova Mesa e
tentar agir diretamente nas decisões da Casa.

Pensem bem, será um fato até então nunca visto na história da
Assembléia de Minas Gerais. E evidente, também, que será um fato
perpetuado para todas as próximas legislações.

E preciso que haja renovação e mudanças. Situação e Oposição são
fundamentais em todo processo democrático, e o debate é a
representação de todos nós. Deputados. Somos 77 eleitos pelo povo,
cada um em partido de ideologia diferente. E isso que faz a
democracia existir, é isso que faz com que a população seja
representada em todas as suas classes. Se é verdade que todo poder
emana do povo e deverá ser sempre exercido em seu nome e em seu
benefício, através dos representantes eleitos, não há dúvida de que os
atos desta Casa precisam corresponder de forma justa à vontade do
povo.

Esclareço que minha posição é contrária à aprovação da proposta
na forma como vem sendo tratada, e de maneira alguma por
quaisquer questões pessoais, mas exclusivamente por razões
institucionais. Mesmo que se declare que vários dos Estados
brasileiros já adotaram a reeleição, o fato é que algumas Assembléias
já voltaram atrás ou estão revendo essa posição.

Não podemos ignorar episódios da história de nosso Pais, de
experiência de outros Estados que tiveram os Presidentes do Poder
Legislativo reeleitos. Alguns deixaram seus cargos em meio a
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denúncias,	inclusive	de	corrupção	e	outras	ilegalidades
administrativas.

E agora, revendo as vantagens e desvantagens da reeleição, as
Assembléias estão, com grande razão, eliminando a reeleição e
também instituindo o voto aberto para eleição das Mesas Diretoras.

Não podemos ignorar exemplos como o do Senador Antônio Carlos
Magalhães ou como o lamentável fato ocorrido no Estado do Espírito
Santo, divulgado para todo o Brasil, em que o Sr. José Carlos Gratz
foi preso em São Paulo, acusado de pagamento de propina a 26
Deputados para garantir a sua imoral recondução à Presidência da
Assembléia Legislativa em 2000.

Depois do revoltante acontecimento em 2003, a Assembléia do
Espírito Santo aprovou a PEC n° 2/2003, acabando com a reeleição
para Presidente e instituindo o voto aberto para a Mesa Diretora, sob
a alegação de se evitarem novos constrangimentos ao Poder
Legislativo.

Convoco o Deputado Antônio Carlos Andrada para vir a esta tribuna
esclarecer diante dos representantes do povo de Minas Gerais, para
conhecimento da comunidade e também para enriquecimento desta
discussão, que razões o levam a alegar tamanha urgência na
aprovação dessa emenda. Todos sabemos que há várias propostas
em andamento, também em caráter de urgência e com níveis de
importância até maiores. Vejam que nem a Proposição n° 16.194, que
trata da lei orçamentária para 2005, está recebendo tanta urgência.

Aliás, lembro a todos que a PEC n° 63/2003, de autoria também do
ilustre Deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a
organização das administrações públicas direta e indireta, foi
apresentada em 6/11/2003 e aguarda, há mais de dez meses, parecer
em Comissão Especial. Tentaram montar essa Comissão Especial
hoje. Reuniram-se pela primeira vez às 9h45min, o relatório estaria
pronto às 10h15min.

E uma disparidade que PECs que dispõem sobre um mesmo objeto
e de um mesmo autor apresentem tratamentos tão diferentes. Na
realidade, como Deputado, foge à minha compreensão essa distorção,
que, a meu juízo, afeta gravemente a imagem da Casa. Então,
concluo que a tendência tem sido mesmo utilizar a máquina como um
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autêntico trator, passando por cima não só dos adversários, mas dos
próprios colegas de parlamento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Jayro Lessa,
cumprimento-o por trazer esse assunto para uma discussão aberta,
embora saibamos que ele já vem sendo debatido por alguns
parlamentares e é objeto de uma proposta de emenda à Constituição
que tramita nesta Casa. Concordo com V. Exa. Sou consciente de que
coerência em vida pública é fundamental.

Como parlamentar do PSDB, não assinei a proposta de emenda à
Constituição, o que não significa dizer que minha posição esteja
concluída. Entendo que um assunto como esse deve ser debatido
profundamente, visto que traz repercussões para a vida do Estado, e
não simplesmente para a administra ção da Assembléia Legislativa.

E bom lembrarmos isso porque alguém pode equivocar-se
eventualmente e entender que se trata de posição pessoal. V. Exa.
também foi muito feliz ao lembrar que não se trata disso. Sou
companheiro do Deputado Mauri Torres, atual e digno Presidente
desta Casa, contra o qual não tenho absolutamente nenhuma
questão. Digo mais: se aprovada uma emenda dessa natureza, não
terei a menor dificuldade de votar nele, porquanto o considero
extremamente qualificado, probo e sério: todavia, fico em dúvida se
esse é o melhor caminho para a gestão do Estado. A Assembléia
Legislativa é parte do Estado: logo, é preciso lembrar que seu
Presidente não administra apenas as contas da Casa. Para nossa
alegria e honra, ele é hoje o Governador do Estado.

O colégio se restringe a 77 Deputados; logo, é preciso ser mais
bem-pensado. Para guardar a coerência, tenho de dar um
testemunho. Eu mesmo, quando fui Presidente da Câmara Municipal
de Divinópolis, apresentei uma proposta de reeleição, que foi
aprovada: porém esclareço: eu estava no início do mandato, que era
de dois anos. Propus a redução para um ano, isto é. abri mão de um
ano, com a possibilidade de uma única reeleição. A minha proposta foi
aprovada, e hoje a Câmara de Divinópolis tem mandato de um ano.
com a possibilidade de uma única reeleição, o que equivale a um
mandato de dois anos.

Com isso, dava-se maior oportunidade de mudança, já que 77
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Deputados, ou 10 Vereadores, ou 15 Vereadores podem acompanhar
bem de perto o trabalho daquele que está sendo escolhido para liderar
o grupo, podendo até fazer a mudança de ano em ano.

V. Exa. traz essa matéria em boa hora, para que não corramos o
risco de votar sem uma reflexão mais profunda; no entanto, espero
que não misturem essa reflexão profunda com a avaliação do
Presidente Mauri Torres, por quem tenho o maior respeito, assim
como dos demais membros da Mesa, haja vista o trabalho sério que
vêm desenvolvendo na condução dos trabalhos legislativos desde o
momento que aqui chegamos.

Parabéns a V. Exa. por trazer essa discussão com clareza, com
firmeza, sem ofender nenhum colega que já tenha sua opinião
formada. Quero construir minha opinião à luz da lucidez, da análise,
daquilo que é melhor para o futuro de Minas Gerais, mas tenho dúvida
se o melhor para o futuro deste Estado é a reeleição por dois anos -
mais dois anos. Muito obrigado.

O Deputado Jayro Lessa* - Agradeço a intervenção, mas devo dizer
que um assunto dessa importância, não pode ser resolvido em uma
reunião que, se inicia às 9h45mim, ficando o parecer pronto às
10h l5mim. E um absurdo! Não cabe a mim discutir isso, pois se trata
de mérito da Mesa, procedimento da Assembléia, assunto interno,
mas acredito que esses procedimentos estão errados. Não podemos
deixar que esta Casa caia no conceito, como ocorreu na legislação
passada. Lutarei, dentro do possível, para que melhore. Talvez eu
saia perdedor, mas marcarei minha posição, pois não aceito o que
está havendo.

A tendência tem sido mesmo de utilizar a "máquina" como um
autêntico trator, passando por cima não só de adversários, mas dos
próprios colegas de parlamento, que utilizam, por mais de 30 anos, os
conceitos pregados pelo nosso Regimento Interno.

Pensem bem, senhores e senhoras, é básico, é fundamental que
todos, Deputados e Deputadas, se unam, não se omitam e trabalhem
nessa proposta com maior responsabilidade e transparência. E
preciso fazer o devido uso do exercício da função de legislador nesta
Casa. O eleitor mineiro, a imprensa e até os funcionários desta
Assembléia aguardam que a Comissão Especial designada emita um
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parecer que apresente. de forma imparcial, a devida razão da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 81. Não é
aceitável que exista afronta às regras que tratam da estrutura do
Estado e muito menos situações questionáveis quanto à moralidade,
para que não se cometam os erros cometidos em outras Assembléias.

Participei. hoje, da reunião da Comissão Especial da Proposta de
Emenda à Constituição n° 81, onde foram eleitos o Presidente,
Deputado Ivair Nogueira, o Vice-Presidente. Deputado Fábio Avelar, e
o relator, o ilustre Deputado Márcio Kangussu. Por se tratar de matéria
que, segundo meu ponto de vista, não seria oportuno ver, no
momento, tramitando no processo legislativo mineiro. protocolei. na
data de hoje, três requerimentos e uma proposta de emenda. Os
requerimentos objetivam colher maiores informações sobre a
reeleição das Mesas das Assembléias Legislativas de outros Estados
da Federação que já aderiram a esse "dispositivo", bem como ouvir
das pessoas que desse processo participaram os benefícios e
malefícios que a aprovação dessa proposta trará ao Poder Legislativo
e ao Estado democrático de direito.

Peço ao ilustres colegas Deputados, membros dessa Comissão, em
especial ao ilustre relator, que acatem as propostas apresentadas por
este Deputado, que quer apenas que este Poder Legislativo cumpra
suas funções, e, principalmente, não atropelem a discussão, seja por
vaidade, seja por interesse, propostas essas que, com certeza,
precisam ser discutidas no mais íntimo de suas questões.

Muito obrigado a todos.
* - Sem revisão do orador.
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Nas últimas semanas,

percorri várias cidades da região do Triângulo, do Pontal, do Alto
Paranaiba. e estive em Centralina. Araporã, Canápolis. Capinópolis,
Santa Vitória, Prata. Conceição das Alagoas. Campo Florido, Iturama,
Frutal, Nova Ponte, lbiá, Araxá.

Enfim, várias cidades da região do Triângulo, do Pontal e do Alto
Pa rana iba.

Como Deputado mais bem-votado de toda a história dessa região,
sinto-me no dever de, mais uma vez, ocupar a tribuna desta Casa
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para cobrar do Governo do Estado que respeite a nossa região.
Infelizmente, vemos que entra e sai governo, eles viram as costas
para a região do Triângulo, alegando que se trata de região muito rica,
próspera, tem tudo, não precisa de nada. Como se fosse a Miami de
Minas Gerais.

Estive em todas essas cidades e vi que o sentimento de revolta
dessas populações, dos estudantes e dos trabalhadores é muito
grande. Infelizmente, somos tratados como se não fizéssemos parte
de Minas Gerais. Contribuímos muito com o desenvolvimento do
Estado, mas, na hora de dividir o bolo, só recebemos migalhas.

Parabenizo o Deputado Adelmo Carneiro, que fez um estudo que
constatou que contribuímos com cerca de 17% de tudo que é
arrecadado no Estado. mas recebemos apenas em torno de 3%. E
muito injusta essa situação. E preciso mudar. Continuaremos
pressionando, denunciando e nos mobilizando.

Em Uberlândia, por exemplo, há 17 anos não se constrói nenhuma
escola estadual. Não há merenda escolar para os alunos de ensino
médio, e as crianças têm de percorrer vários quilômetros para chegar
à escola mais próxima. Temos dados também de que o efetivo da
Polícia Militar no Triângulo é bem menor do que o das outras cidades.
Vi uma viatura policial na cidade de Canápolis e conclui que, se
passasse em uma "blitz", com certeza seria apreendida. E
impressionante como ainda estava andando. Parece que era um
Chevette, ano 1982 ou 1984, sem farol, seta, em péssima situação.

Há algumas semanas fiz aparte ao pronunciamento do Deputado
Sargento Rodrigues e pedi que fizéssemos um grande movimento
para a manutenção da polícia. Os policiais, muitas vezes, só
conseguem abastecer as viaturas porque há apoio dos empresários
ou Prefeitos que ajudavam até trocando pneus ou fazendo revisão dos
carros.

Essa situação não pode mais continuar, porque o Triângulo Mineiro
exige respeito por parte do Governo do Estado. Há muito tempo
estamos fazendo essas discussões. No Senado há uma proposta de
separação do Triângulo, mas não estamos levantando isso. O que
queremos é que o Triângulo Mineiro seja respeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
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Weliton Prado, cumprimentamos V. Exa. pela fala lúcida e coerente. A
preocupação que V. Exa. traz à tribuna nesta tarde é pertinente. No
dia 8 da semana passada, tive oportunidade de ocupar essa tribuna
para relatar o 26 0 assassinato de policiais neste ano. Já contamos 26
policiais abatidos em virtude de ação policial OLI em virtude de ser
policial. Foram assassinados policiais civis, militares e também
agentes penitenciários que trabalham diretamente com a segurança
pública do nosso Estado. Infelizmente, li os 26 nomes dos policiais
abatidos.

Denunciei também o sucateamento e a falta do aparato logístico nas
estruturas de segurança pública no nosso Estado. Nessa
oportunidade, apelei à classe política do Estado, à Assembléia
Legislativa, aos Secretários e ao Governo do Estado, para que se
sensibilizassem. Há 15 anos não temos investimento real na
segurança. O que V. Exa. aborda desta tribuna já mencionei também
dezenas de vezes, referindo-me à subserviência financeira dos
Prefeitos do interior. Isso causa um malefício enorme na interferência
direta da autoridade policial, seja da Polícia Civil, seja da Polícia
Militar.

Quanto menor a cidade, mais ele entende que tem de interferir na
ação policial, porque muitas vezes ele firma o convênio, que fornece a
gasolina, o material de escritório e de limpeza, o computador, o fax,
tudo isso, além da manutenção das viaturas.

Fazemos um apelo. Tramita nesta Casa um projeto de lei de minha
autoria que visa a solucionar de uma vez por todas esse problema. Se
não houver recursos vinculados para a segurança pública.
continuaremos contabilizando não só mortes de policiais - o
termômetro para a audácia da criminalidade -, mas também até 30
homicídios registrados no final de semana na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Esse projeto, de n° 823, cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública e vincula as taxas de segurança pública.

O Deputado Ricardo Duarte também fez apelo para que se crie um
batalhão da Polícia Militar em ltuiutaba e se aumente o efetivo em
outras cidades onde é majoritário. Mas, como V. Exa. afirmou com
muita propriedade - assim como outros Deputados - enquanto nós.
Deputados, não aprovarmos esse projeto, não conseguiremos
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avançar. As taxas deveriam ser respeitadas, deveria haver uma
cobrança maior nesse sentido, porque taxa só pode existir se houver
contrapartida de serviço. Não é isso o que ocorre. As taxas vão para o
caixa único, e não sabemos da sua aplicação real.

Portanto, nobre companheiro. fazemos um apelo à bancada de V.
Exa., liderada pelo Deputado Rogério Correia, para que possamos
aprovar o Projeto de Lei n° 823, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública, o qual será fiscalizado pela sociedade organizada.
pelos chefes de polícia, pelo Ministério Público, pela OAB, pela
magistratura e por esta Assembléia. Esse é o único caminho que
temos para que as Polícias Militar e Civil e os organismos de
segurança pública não continuem sucateados da forma como se
encontram.

Parabéns a V. Exa., porque a matéria é pertinente. Que o clamor do
cidadão pelas vidas que estão sendo ceifadas em nome do crime seja
cada vez maior, para que esta Assembléia tome posição. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. retoma esse
tema de grande importância e o faz num momento oportuno, já que o
Governador deseja cobrar a taxa de incêndio em dobro, conforme se
especula.

Na semana que vem, entrará novamente na pauta do Tribunal de
Justiça a votação da liminar de suspensão da cobrança da taxa. Como
nossa liminar foi indeferida pelo Juiz, cabe ao Pleno do Tribunal de
Justiça fazer o julgamento. Esperamos que os Desembargadores, por
meio do Pleno do Tribunal, concedam a liminar, suspendendo,
portanto, a cobrança dessa taxa injusta e devolvendo o dinheiro
àqueles que a pagaram por força do Governador do Estado.

Caso não ganhemos a liminar, o que é pouco provável,
recorreremos ao STF. Essa é nossa posição, por insistência sua,
aliás. Não damos essa batalha como perdida, pois essa taxa incorreta
não presta serviço algum a Minas Gerais; pelo contrário, é um
desserviço que poderá bater às portas do contribuinte em dobro no
ano que vem. Tentaremos todos os instrumentos possíveis para
derrotar essa taxa.

0 Deputado Weliton Prado - Lutaremos até o fim, pois essa taxa é
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injusta, imoral, inconstitucional e ilegal, fere o principio da capacidade
contributiva. Repetirei isso quantas vezes for preciso.

Quem mora na periferia e possui um imóvel maior que 75m 2 tem de
pagar a taxa, ao passo que quem possui imóvel ou "flat" na Zona Sul,
de até 75m2. no valor de R$200.000.00, R$300.000.00. não paga
nada: isso fere o princípio da uniformidade. O art. 152 da Constituição
Estadual determina que só poderão ser instituídas taxas ou tributos se
forem uniformes para todos os municípios de Minas Gerais, o que não
ocorre com essa taxa, que está sendo criada aproximadamente para
60 municípios.

Quando alguém vai aos Correios postar uma carta, paga uma taxa
pelo serviço prestado. Quando alguém vai ao cartório autenticar um
documento, paga uma taxa pelo serviço prestado. Portanto, a taxa de
incêndio é um serviço indivisível. E obrigação do Corpo de Bombeiros
prestar esse serviço, pelo qual pagamos por meio de impostos.

Há ainda uma outra questão: a base de cálculo é o tamanho do
imóvel, e não seu valor, ou seja, esse é um típico imposto municipal, é
o IPTU, o que significa uma bitributação.

Acreditamos na justiça e esperamos a vitória. Lutaremos até o fim.
no STF. Vamos mobilizar a sociedade contra essa taxa injusta.
Sairemos pelas ruas, iremos às praças públicas, convocaremos as
associações comerciais, a CAFIEMG, o CDL de todo o Estado. etc.
Minas Gerais é o Estado que possui a carga tributária mais pesada, o
que provoca a saída de um grande número de empresas, que
procuram os outros Estados justamente por causa da carga tributária.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Aproveito a
oportunidade, grande companheiro Deputado Weliton Prado, para
cumprimentá-lo por seu discurso. Desde o primeiro momento. V. Exa.
foi um ferrenho defensor do fim da taxa de incêndio. Em todas as
discussões, vemos que. de fato, a sociedade está indignada. Uma
vez, participava de uma missa, quando o padre cobrou dos Deputados
quem havia votado a favor dessa taxa. Esperamos mudar totalmente
esse quadro. Com o povo unido e organizado, talvez possamos
acabar de vez com a taxa de incêndio.

A população mineira precisa de que os recursos oriundos de seus
impostos sejam bem aplicados. Ao comparar o Brasil com outros
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países. constatamos que não é o que tem o maior índice de impostos.
Ele fica na média. O grande problema é que os recursos não são bem
aplicados. Nos países do Primeiro Mundo, o cidadão paga imposto,
mas recebe saúde pública e educação de qualidade, o que não ocorre
em Minas, onde a universidade pública e a educação infantil não são
garantidas a todos. Assim, não podemos, de forma alguma, aumentar
a carga tributária, os impostos nem as taxas. Precisamos aplicar bem
os recursos que temos.

Quero cumprimentá-lo e dizer-lhe que estamos com V. Exa. na luta
contra essa taxa que não é justa com o povo mineiro.

O Deputado Weliton Prado* - Parabenizo a Deputada Maria Tereza
Lara, professora e educadora da cidade de Betim. O tarifaço do
Governador Aécio foi um dos maiores ataques ao povo mineiro. Isso
foi um absurdo. O cidadão teria que pagar até para chamar a polícia.
Lutamos e conseguimos impedir essa situação. Agora iremos até o fim
contra essa taxa descabida, a taxa de incêndio, que tem caráter
confiscatório.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, funcionários da Casa, público das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, quero informar-lhes que
continuam chegando reclamações a meu gabinete sobre abusos
cometidos contra motoristas no Município de Belo Horizonte. Eles
estão sendo ostensivamente multados. Quem está agindo errado deve
pagar pelo seu erro, mas aqueles que estão certos estão indefesos
diante de um órgão que está querendo gastar com outros o que
deveria ser gastado com o cidadão: a BHTRANS. Será que algum
belo-horizontino ou mineiro que estejam transitando nesta querida
cidade sabe para onde está indo o dinheiro arrecadado com as multas
da BHTRANS?

Diante das cobranças e dos fatos, tomei novas providências: no dia
9/9/2004, apresentei requerimento ao Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em que solicito seja formulado pedido de
informações ao Poder Legislativo do Município de Belo Horizonte a
respeito da legalidade da BHTRANS em sua atuação como órgão



fiscalizador de trânsito e tráfego, na condição de empresa de
economia mista, sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, com possibilidade de
distribuição de dividendos aos acionistas, gerando enriquecimento
destes.

No mesmo dia apresentei outro requerimento ao Presidente desta
Casa, no intuito de pedir informações ao Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, Cel. Sócrates Edgard dos Anjos,
sobre a existência de convênio entre o Município de Belo Horizonte e
a Polícia Militar para fiscalização do trânsito da Capital, solicitando
que uma cópia do referido convênio seja enviado a esta Casa
Legislativa e a este parlamentar em especial.

Um dia antes, estive reunido em audiência com o Promotor
Leonardo Duque Barbabella, da Promotoria Especializada na Defesa
do Patrimônio Público, que é composta pelos mais combatentes
Promotores do Estado de Minas Gerais. De acordo com informações
do ilustre Promotor, em junho do corrente ano, o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública visando à
suspensão das atribuições de policiamento e das autuações de
infrações de trânsito de veículos no Município de Belo Horizonte pela
BHTRANS, com pedido de liminar. Acrescentou ainda que tal serviço
público, uma vez que está voltado para a preservação da segurança
no trânsito de Belo Horizonte, se reveste do poder de polícia, o qual
somente poderia ser exercido pelo poder público municipal, sendo
incabível sua delegação para os órgãos paraestatais municipais.

O policiamento, a fiscalização e a autuação de infrações de trânsito
e todas as medidas coercitivas necessárias ao bom e fiel desempenho
desse relevante serviço público, por se tratar de autêntico e
indelegável poder de polícia estatal, não podem ser executados por
pessoa jurídica de direito privado, pois esta não dispõe da supremacia
do interesse público sobre o particular, tampouco seus atos de
constrição se revestem de auto-executoriedade, ou seja, as multas
aplicadas não são passíveis de execução. porque quem as aplicou
não tem competência para isso.

Também não há dúvidas quanto ao Código de Trânsito Brasileiro -
CTB -. que. em seu art. 24. estabelece competências aos órgãos e às
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entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua
circunscrição. No caso, o código está referindo-se às pessoas
jurídicas de direito público interno, neles incluídas as entidades
autárquicas, mas nunca os entes paraestatais.

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a BHTRANS não
se submete ao teto salarial constitucional, bem como à criação de
seus cargos, e a fixação de suas respectivas remunerações
independem de lei, necessitando apenas de decisão de assembléia
geral, conforme o art. 15 do Decreto Municipal n° 10.941, de janeiro de
2002, indicando ausência de controle social a respeito, especialmente
ferindo princípios da administração pública: art. 37 da Constituição
Federal.

Tal circunstância evidencia mais uma razão que não combina com a
imensa capacidade arrecadatória diretamente decorrente do poder de
polícia que vem sendo irregularmente exercido pela BHTRANS.

E lamentável que o Poder Judiciário mineiro tenha indeferido o
pedido de liminar do Ministério Público, em decisão onde relata a
transferência do serviço público de transporte do município para a
BHTRANS, por meio da Lei n° 5.953/91, dizendo: "... transferiu
também, ainda que sob a designação genérica de controle, a
fiscalização correspondente, na qual está implícita a faculdade de
aplicar sanções aos infratores..." ou seja, não está claro, não está
explícito na lei tal faculdade. E, mesmo que estivesse explícito, diante
de tudo o que foi dito, pela sua constituição uma empresa privada, em
tese, estaria longe de obter poder de polícia para tal fiscalização. E
bom considerarmos novamente que a referida lei não determina à
BHTRANS o poder de fiscalização e de aplicação de multas, e o seu
estatuto não obedece à legislação que a instituiu.

E aqui, nesta Casa Legislativa, continuarei lutando contra as
injustiças cometidas, as quais na maioria das vezes, beneficiam
poderosos e estão contra a população.

Fica aí, mais uma vez, minha indignação contra a situação da
BHTRANS, a qual vimos denunciando há dois meses, e até agora
nenhuma providência foi tomada para regularizar sua situação.
Enquanto isso perdurar, continuaremos cobrando, pois essa é a nossa
função, ou seja, fiscalizar as irregularidades do Executivo.
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Apesar de ser uma função precípua da Câmara Municipal, ela ainda
não se manifestou a respeito.

Outro assunto que desejo abordar é sobre o programa PROHOSP.
do Governo de Minas, que desde o seu lançamento melhorou muito o
sistema de saúde em nosso Estado. O Governador Aécio Neves e o
Secretário Marcus Pestana, como pessoas sérias e comprometidas
com área tão primordial à população, merecem o nosso respeito e
nossas congratulações pelo programa PROHOSP.

Porém, visitando minha base eleitoral, como faço periodicamente.
pude observar que o referido programa necessita de maiores estudos
sobre a assistência aos hospitais menores. Os recursos estão
concentrados nos hospitais referência, denominados hospitais âncora.
mas estes estão esquecendo-se dos pequenos. Os hospitais âncora
estão também concentrando pequenos atendimentos, enquanto, em
alguns hospitais menores, estão faltando materiais necessários ao
atendimento básico, como no hospital de Carlos Chagas, ligado a
Teófilo Otôni: nos de Sabinópolis e de Datas, ambos ligados à
Diamantina, entre outros. Gostaria que o Governo de Minas estudasse
com carinho as necessidades básicas dos hospitais menores, com os
quais estaremos sempre dialogando em busca de uma solução.

O terceiro assunto diz respeito ao dia 10 de setembro, data em que
se comemora o Dia da Imprensa. Aproveito a oportunidade para
parabenizar todos os órgãos de imprensa do nosso Estado e do nosso
País, nas pessoas daqueles que trabalham e sabem da precípua
função e também da responsabilidade de cada um pelo que informam.

Não vejo a necessidade - continuo afirmando - de criação do tal
Conselho Federal da Imprensa, que nasce com o sutil e real
sentimento de controlar a comunicação por meio de mecanismos
legais, caso seja aprovado.

E uma situação de repressão e tolhimento da liberdade de imprensa,
uma verdadeira lei da mordaça, que o PT tanto combateu no passado
e que agora, mudando, parece, esse perfil, vem camuflando essa
situação que é semelhante à vivida no passado e tão combatida
naquela ocasião.

Ainda quero ler o que foi publicado na imprensa com o seguinte
título: "Governo Arrecada, Municípios Perdem". (- Lê:)
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"O Brasil, de acordo com o IBGE, possui, atualmente, 5.560
municípios. Independente das boas ou más administrações, todos
dependem da transferência de recursos, via Estados e União, para a
promoção do desenvolvimento político, social e econômico.

A baixa arrecadação local e as dívidas acumuladas impedem que
Prefeitos invistam mais em transporte, saúde, educação, segurança e
moradia. Raríssimas são as Prefeituras com as contas em dia e com
um saldo positivo em caixa.

Por conta do empobrecimento, cada vez mais forte, dos municípios
brasileiros, administradores municipais deslocam-se, contínua e
rotineiramente, a Brasília, na iminência de firmar algum convênio que
garanta recursos. Entretanto, nos últimos meses, essa romaria tem-se
revelado traiçoeira e desgastante.

O Governo do nosso Presidente Lula, dentro da sua política pouco
conciliatória e de arrecadação extrema, tem agravado esse cenário
nos municípios. A exceção de algumas Prefeituras, a maioria,
administradas por petistas e aliados do Governo Federal, vai fechar no
vermelho literalmente. Na divisão dos impostos, Estados e municípios
têm recebido migalhas.

Em 1988, na época da promulgação da Constituição, as receitas da
União, compartilhadas por Estados e municípios, correspondiam a
76,2% dos recursos. Hoje, o percentual não passa de 44%. Só para
se ter uma idéia, o Governo Federal já arrecadou, em 2004, com a
receita líquida dos nove principais impostos e contribuições.
aproximadamente R$156.800.000.000,00 ou 40,01°/a do PIB. A receita
da União cresceu 14,8% em comparação com o mesmo período do
ano passado, porém os municípios amargaram uma queda de 2,91%
no Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Tendo em vista as alterações na legislação tributária (sempre em
benefício da União), os municípios deixaram de receber cerca de
R$6.000.000.000,00 em 2003.

Drama semelhante vivem os Estados. Apenas para citar como
exemplo, o Governo Federal não reservou recursos do orçamento de
2005 à Lei Kandir, que estabelece transferências da União aos
Estados para compensar perdas de arrecadação do ICMS com as
exportações. Os Governadores esperavam receber, pelo menos,
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R$4.000.000.000.00.
Em resumo, e para terminar, o que se percebe. na verdade, é que o

Governo Lula, além de ampliar taxas e propor novas contribuições,
tem reduzido drasticamente o repasse a Estados e municípios. Nesse
ritmo, Lula corre o risco de entrar para a história brasileira como o
primeiro Presidente a extinguir o conceito de federação.'

Esses eram os assuntos que gostaria de trazer, hoje, à reflexão de
todos. Sr. Presidente e Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados...
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero cumprimentar o

nosso Líder, Deputado Rogério Correia, e fazer algumas
considerações sobre o pronunciamento do nobre colega Deputado
Doutor Viana. Realmente, o seu tempo havia terminado.

A BHTRANS ganhou na justiça uma liminar comprovando que ela
está autorizada a continuar a cumprir o trabalho de fiscalização. Se
alguma pessoa se sentir injustiçada, terá o direito de recorrer da
multa, e acreditamos que assim deve ser. Mas não podemos
generalizar e ir contra a fiscalização da BHTRANS, que tem feito um
excelente trabalho em Belo Horizonte. Aliás, a empresa realiza
estudos para melhorar o trânsito. A Prefeitura tem construído avenidas
e viadutos para que o trânsito possa fluir e dar maior qualidade de
vida aos moradores da Capital. Sabemos que a fiscalização e o
cumprimento das leis visam a garantir a segurança do trânsito e da
vida. Por isso, parabenizamos a BHTRANS.

Quanto à distribuição dos impostos no Governo Lula, sabemos que
o nosso País é federativo. Sou municipalista e acredito que os
municípios têm de ganhar e crescer na sua autonomia, lógico que sem
perder o vínculo com a Federação. e que deve haver integração das
três esferas do Governo. O Presidente Lula valoriza os Estados. No
Governo anterior, do ex-Presidente Fernando Henrique, Minas Gerais
teve um enorme prejuízo, por quatro anos não recebeu recursos. Isso
ocorreu também com os municípios. No Governo Lula, Betim recebeu
R$32.000.000.00 para saneamento. A Bolsa-Família passou de 2 mil
para 8 mil famílias atendidas. E assim todos os programas sociais, O
Presidente Lula dialoga permanentemente com os Governadores.
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Registro que o Presidente Lula tem procurado realizar um Governo
participativo, não só com os movimentos sociais organizados, os
sindicatos, mas também com os Governadores e com os Prefeitos.
Obrigada.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara. Concordo com V. Exa. Apenas em uma questão podemos dar
razão ao Governo do Estado: de fato, o Estado está sem dinheiro. A
sua arrecadação é tão pequena que não consegue pagar um salário
digno aos professores, cujo piso salarial é de R$212,00, abaixo do
salário mínimo. Portanto, o Estado está falido. Tudo que é realizado
no Estado conta com verba do Governo Federal, que, felizmente, tem
socorrido Minas Gerais da falência em que se encontra. O Estado não
arrecada, pois não há uma política agressiva de maior arrecadação;
pelo contrário, concede benefícios fiscais. A situação financeira do
Estado é difícil, por isso o Governo não ajuda os municípios. A ajuda
vem do Governo Federal, que, com uma política econômica que foi
austera no início, já consegue, por meio do crescimento econômico e
com o início de geração de emprego e renda, fazer intervenções na
área de infra-estrutura e dos programas sociais citados pela Deputada
Maria Tereza Lara.

Hoje ocupo esta tribuna para, mais uma vez, elogiar o Governo
Federal, que lançou, por medida provisória, um novo programa, o
Universidade para Todos. Infelizmente, o Congresso não tem feito sua
parte, está paralisado, não vota o projeto de PPP, tão importante para
o País. Nacionalmente, a Oposição tem sido irresponsável, não só
com o Governo, mas com o País. Muitos projetos estão parados no
Congresso, como o dos transgênicos, o da biodiversidade, o das
falências, o da informática e o das PPPs. Essa atitude de setores da
oposição ao Governo Federal é sectária.

O Presidente Lula editou mais uma medida provisória - foi obrigado
a fazê-la -, criando o projeto Universidade para Todos. Não posso
deixar de parabenizar o Governo por essa medida provisória. E
esperamos que, em breve, ela se torne lei, aprovada pelo Congresso
Nacional.

O projeto Universidade para Todos beneficiará 300 mil pessoas em
todo o País. Para este ano, estima-se um benefício de bolsa integral
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para 100 mil estudantes carentes que cursaram escola pública e
percebem até 1,5 salários "per capita, ou um desconto de 500 0 para
os que percebem 3 salários mínimos "per capita" na família. Portanto.
abrir-se-ão 100 mil vagas este ano e 300 mil até o final do Governo,
na universidade. Esse passo tão importante beneficiará os estudantes
de escola pública, descendentes de negros e de índios e portadores
de deficiência, com uma política de cota para vagas nas universidades
tanto filantrópicas quanto particulares.

Infelizmente o projeto, na Câmara dos Deputados, recebeu uma
pressão muito grande dos donos de escola, que resistiram à proposta.
Por isso não se conseguiu ainda a aprovação da lei. Esse fato levou o
Presidente Lula, por meio de solicitação do Sr. Tarso Genro, Ministro
da Educação, a editar a medida provisória. Certamente o Congresso
Nacional a apreciará e aprovará num futuro bem próximo. Há pressão
das entidades estudantis para a sua aprovação, em especial as que
abrigam estudantes mais carentes, notadamente de escola pública,
que percebem o benefício que esse projeto trará para o País. Há
muito tempo, sabemos de um gargalo, no Brasil, que impede o acesso
dessa massa de estudantes à universidade. Em nossos tempos de
estudante, cansamos de dizer sobre esse funil na educação brasileira.
Felizmente iniciaremos um processo de mudança desse ponto de
vista na educação.

O Deputado Ricardo Duarte, um estudioso desse assunto, e a
Deputada Jô Moraes, ligada à essa área, sabem disso. O projeto
significará uma verdadeira revolução no ensino brasileiro. Finalmente
daremos oportunidade aos pobres de freqüentarem as faculdades e
as universidades brasileiras, demonstrando divisão de renda e de
oportunidade. Por isso, esse movimento é extremamente aplaudido
pelas entidades estudantis, fornecendo aos nossos estudantes
carentes condições de estudar.

Durante dez anos, de 1978 a 1988, fui professor em várias escolas
da periferia de Belo Horizonte e da RMBH. Por cinco anos, dei aula no
Morro Alto, comunidade extremamente carente e que pertence a
Vespasiano. Falta ao estudante exatamente esperança e perspectiva
de que possa chegar à universidade. Todos nós. Deputados, sabemos
disso. No início do ano, estudantes nos procuram para solicitar bolsa
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de estudo, pois desejam terminar o curso na universidade e não
possuem condições econômicas para pagá-la. Em muitas
universidades, as mensalidades são de R$400,00. R$500,00,
R$800,00. O curso de Medicina é ainda mais caro. Nesse caso, a
mensalidade não deve ser menor que R$1.200,00 e R$1.300,00,
chegando, às vezes, ao valor de R$3.000,00. Portanto, é evidente que
os alunos carentes não têm acesso a esses cursos mais caros, que
propiciam, posteriormente, profissões rentáveis.

Não poderia deixar de parabenizar o Presidente Lula pela coragem
de editar essa medida provisória, e de apelar aos Deputados Federais
e Senadores para que aprovem essa medida no futuro,
independentemente da cor partidária. E estranho que o Congresso
Nacional, mesmo em matérias tão simpáticas como essa, e um setor
da Oposição, mesmo em um projeto com o qual o Brasil só tem a
ganhar, prefiram o rumo da obstrução sectária, da oposição não
construtiva e até mesquinha, tentando barrar o projeto Uma
Universidade para Todos.

Digo o mesmo em relação ao projeto de PPP, enviado a esta Casa
pelo Governador. Propusemos adaptações, mas fizemos questão de
aprová-lo, para o bem do Estado. Tivemos uma postura de oposição
para construir algo que julgávamos fundamental. Alertávamos que a
aprovação era "marketing" do Governador, pois, sem aprovação em
plano nacional, dificilmente esse projeto se tornaria uma realidade em
Minas, como, de fato, não se tornou. A própria base do Governo Aécio
Neves no Congresso Nacional evita que o projeto de PPP seja
aprovado, atrapalhando o projeto em Minas. Tivemos a compreensão,
como Deputados da Oposição, de fazer modificações, mas
aprovando. O Brasil necessita disso. Não é possível pensar em
desenvolvimento sustentável sem mexer no fator fundamental da
estrutura - estradas, ferrovias, setor energético, hidrelétrico,
saneamento básico etc. -, todos necessitando desses projetos de
PPP. Trata-se de um acordo entre Estado e iniciativa privada, com
regras claras de licitação e menor preço. E um negócio bom para o
País, mas que conta com a iniciativa privada para participar do
processo de construção. Eu diria, Deputada Jô Moraes, que se trata
até de uma reconstrução estrutural do nosso País. 0 Brasil ficou oito
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anos sem investimentos em estrutura. Esperava-se um processo de
privatizacào de tudo, e o Estado largou sua função de fomentar, o
crescimento, pensando que a iniciativa privada o faria, e não o fez.
Por isso perdemos oito anos de um Governo que não entendeu a
necessidade de construir o País, transformando-o na grande nação
que poderemos ser.

O Presidente Lula, sempre esbanjando otimismo, já projetou - e não
o fez de maneira equivocada - a hipótese de o Brasil. caso se
concretizem essas medidas, transformar-se na quinta ou na sexta
maior potência do mundo. E uma possibilidade, e esperamos que a
Oposição ao Governo Federal compreenda que isso é bom para o
Pais como um todo, e que não seja tão sectária a ponto de nem
sequer aprovar o projeto Urna Universidade para Todos, para o Brasil.

Parabenizo o Presidente Lula, mas parabenizo principalmente os
estudantes que se mobilizaram, reivindicaram e obtiveram uma
conquista. Em especial os estudantes mais pobres e de escolas
públicas, que passarão a ter esperança de chegar à universidade. De
fato, Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara, Deputados e
companheiros do PT e Deputados de outros partidos, a esperança
venceu o medo. Obrigado.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio' - Sr. Presidente, neste curto e

precioso espaço de tempo, quero apenas fazer um comunicado.
Amanhã, à tarde, a partir das 2 horas, pretendemos entregar um
documento ao Presidente desta Casa sobre a implantação da Frente
Parlamentar em Defesa da Cultura, e para isso convido todos os
Deputados. Esse documento já foi subscrito por um número
expressivo de Deputados. Creio que conta com a aquiescência, com o
apoio de todos os colegas.

Na oportunidade, entregaremos também ao Presidente desta Casa o
relatório do fórum técnico Cultura Política e Financiamento, realizado
nesta Casa há poucos dias. Desse documento, foram retiradas
importantes diretrizes, que serão encaminhadas ao Executivo.
Ademais, a própria Assembléia pode pô-las em prática, em interação
com a sociedade organizada. com o povo mineiro e com os poderes
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constituídos, com o intuito de valorizar a nossa cultura.
Aproveito o ensejo para agradecer ao Tribunal de Contas do Estado

a honraria que me concedeu na semana passada. Creio que não
merecia, mas a atribuo aos que trabalharam comigo na vida pública,
quando fui Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis.
Para a minha alegria, o Tribunal de Contas aprovou todas as nossas
contas. Então, na semana passada, aquela Corte nos deu grande
alegria, concedendo-nos a Medalha da Corte Suprema do Tribunal de
Contas Ministro José Maria Alkmin. Esse grande mineiro, orgulho de
todos os brasileiros, é uma referência para nós, na vida pública. Ao
nos oferecer essa honraria, o Tribunal de Contas nos traz muita
alegria; porém, aumenta a nossa responsabilidade durante o exercício
do mandato público, que, aliás, não é nosso, pertence a uma decisão
coletiva. Procuramos exercê-lo com dignidade. Quero dividir essa
alegria com aqueles que me deram a oportunidade de ingressar na
vida pública e que me ajudaram a caminhar na direção certa, de mãos
limpas, para representar o povo e ser digno de tamanha honraria.
Volto a dizer: isso não se deve ao meu merecimento individual, mas
ao trabalho coletivo daqueles que comigo estiveram à frente da
Prefeitura de Divinópolis e que hoje me dão a alegria de servir ao
povo mineiro nesta Casa. Obrigado, Sr. Presidente.

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

a Fase
Abertura de Inscrições

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

Questão de Ordem
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

me manifestar a respeito do dia 11 de setembro, quando lembramos
os mortos do atentado terrorista ocorrido em Nova York, há três anos.
Trata-se de um fato lamentável, pois, de forma covarde, morreram
quase 3 mil americanos. Todavia, isso não justifica a atitude belicista
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do atual Presidente americano. George Bush, cujo nome. Waiker
Bush, é pura incoerência.

Esse fato me lembra o dia 11 de setembro de 1973. O Presidente
americano apoiou um ditador chileno, em uma atitude de terrorismo de
estado que matou muito mais que 3 mil chilenos. Foi uma violência
contra a democracia, visto que matou até mesmo o Presidente eleito
democraticamente por aquele país, Salvador Aliende,

O 11 de setembro vai ficar na história como um dia triste para os
americanos, para os iraquianos. que sofrem com a violência
provocada pelo Presidente americano, e para o povo chileno, que não
se esquece do fatídico 11 de setembro de 1973. O Presidente
Salvador Allende. morto naquele dia. foi também paraninfo de uma
turma de formandos de medicina, em 1971. da qual honrosamente fiz
parte. Lembrando 11 de setembro como um dia muito triste para os
americanos, para os chilenos e, especialmente, para os iraquianos.
agradeço sua boa vontade. Obrigado.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições regimentais, torna sem

efeito despacho proferido na 44' Reunião Ordinária, realizada em 15
de junho de 2004, referente a requerimento da Deputada Marília
Campos. solicitando o encaminhamento do Projeto de Lei n°
1.611/2004 à comissão seguinte a que havia sido distribuído, em
virtude da perda de prazo pela Comissão de Justiça, uma vez que a
referida comissão emitiu parecer sobre a matéria em sua 6.1 Reunião
Extraordinária, realizada na mesma data. pela manhã.

Mesa da Assembléia. 14 de setembro de 2004.
Rêmolo Aloise. Presidente em exercício.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Quintão,

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.842/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento em conformidade com o inciso VII do art. 232. c/c O art.
140. do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do



Consumidor, em que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente
da PREVIMINAS visando esclarecer pontos importantes da
transferência de valores e administração do Fundo de Assistência e
Saúde da PREVICAIXA para a PREVIMINAS. Em votação, o
requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana. em que solicita seja
encaminhado pedido de informação ao Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte sobre a legalidade da Empresa de
Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS - na sua
atuação como órgão fiscalizador do trânsito e tráfego. Em votação, o
requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando a
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n°
1.686/2004, do Governador do Estado. Em votação, o requerimento.
Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial de Fruticultura, solicitando que
a suspensão dos seus trabalhos, anteriormente fixada até o dia 4/10,
seja estendida até o dia 18/10. Em votação, o requerimento. Os
Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2" Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

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

Questão de Ordem
A Deputado Jô Moraes - Sr. Presidente, nós, da Oposição, estamos

aqui cumprindo o nosso papel, mas não há condições de apreciar as
matérias constantes na pauta devido à falta de quórum. Solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões



extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 15. às 20
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 8h30min, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 181 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA. EM 10/8/2004
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício n° 42004, do Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Martins Soares e outros, publicado no "Diário
do Legislativo" de 8/7/2004, e Ofício n° 1.107/2004. do Chefe da
Assessoria para Assuntos Parlamentares, do Ministério da Fazenda,
publicado no "Diário do Legislativo" de 31/7/2004. Passa-se à V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados o parecer pela aprovação, no 10

turno, do Projeto de Resolução n° 1.726/2004 (relator: Deputado
Doutor Viana, redistribuído): e o parecer pela apresentação de projeto
de resolução, sobre a Mensagem n' 251/2004, em turno único (relator:
Deputado Doutor Viana. redistribuído). Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia. compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 3.101. 3.112, 3.113 e 3.141/2004.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são

"Á&



aprovados requerimentos do Deputado Doutor Viana, em que solicita
seja realizada audiência pública na cidade de Martins Soares, para se
discutir a aplicação de agrotóxicos nas lavouras mineiras,
especialmente nesse município; e seja encaminhado requerimento à
Mesa da Assembléia, solicitando-lhe a realização de um fórum técnico
sobre a utilização e o controle de agrotóxicos em Minas Gerais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Padre João. Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 16 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 11/8/2004
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados Bonifácio Mourão, Ermano Batista,
Gustavo Valadares e Leonídio Bouças, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e passa à 10 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no l o turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 53/2004, na forma do Substitutivo n° 1, e dos
Projetos de Lei nos 1.385/2004 (relator: Deputado Ermano Batista),
1.514/2004 na forma do Substitutivo n° 1 e 1.768/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); e 1.733/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças). O Projeto de Lei n° 1.716/2004 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.724/2004, no 10 turno, deixa de ser apreciado em virtude de
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prorrogação de prazo. solicitada pelo Deputado Leonidio Bouças. E
aprovado requerimento que solicita seja convertido em diligência ao
BDMG o Projeto de Lei n° 1.721/2004 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela inconstitucional idade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.780/2004 (relatora: Deputada
Maria Tereza Lara). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o parecer que conclui pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei n' 672/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). O parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.472/2004, em turno único, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo, solicitada pela relatora
Deputada Maria Tereza Lara (em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único,o parecer que
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei n" 1.553/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara

- Ermano Batista - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA. EM 18/8/2004

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo
Valadares, Leonídio Bouças e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Havendo numero regimental, o Presidente.
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista. dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia

rÂkI



III

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.793, 1.802, 1.803, 1.808, 1.820 e 1.827/2004, no 1° turno (Deputado
Gilberto Abramo); 1.812, 1.817, 1.823 e 1.828/2004 (Deputado
Leonídio Bouças); 1.794, 1.806, 1.809, 1.815 e 1.822/2004 (Deputado
Gustavo Valadares); 1.811, 1.816, 1.821, 1.826, 1.829 e 1.832/2004
(Deputada Maria Tereza Lara); 1.804, 1.807, 1.813, 1.819 e
1.830/2004 (Deputado Ermano Batista); 1.814, 1.824 e 1.825/2004
(Deputado Bonifácio Mourão): 1.792, 1.805 e 1.818/2004 (Deputado
Leonardo Moreira). Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 10 turno, do Projeto de Resolução n°
1.775/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); 1.595 e 1.735/2004, ambos na forma do Substitutivo n°
1, e 1.713/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.597/2004
com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.713/2004 na forma do Substitutivo n° 1 e 1.757/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.776/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças). Na fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado
Gustavo Valadares, que concluem pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n os 1.721
e 1.789/2004, no 10 turno, o Presidente defere os pedidos de vista da
Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Na fase de discussão dos
pareceres dos relatores, que concluem pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos
1.472/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara) e 1.791/2004
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição), no
10 turno, o Presidente defere. respectivamente, os pedidos de vista do
Deputado Gilberto Abramo e da Deputada Maria Tereza Lara. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
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aprovados requerimentos em que se solicita sejam convertidos em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão os
Projetos de Lei n

o
s 1.772, 1.773 e 1.777/2004 (relatora: Deputada

Maria Tereza Lara). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Ermano Batista - Gustavo Valadares

- Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA. EM 24/8/2004

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e a Deputada Jô Moraes
(substituindo esta ao Deputado Rogério Correia, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e ê subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 823/2003 (relatora: Deputada Jô Moraes, em virtude de
redistribuição), na forma do Substitutivo n° 1. Passa-se à 2' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimentos n° 3.194/2004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos dos Deputados
Alberto Bejani, em que solicita seja enviado ofício ao Sr. Agílio
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Monteiro, Subsecretário de Administração Penitenciária, com pedido
de que informe a esta Casa em que data ocorrerá a transferência dos
presos condenados que se encontram no CERESP de Juiz de Fora
para a recém construída Penitenciária de Linhares, também nesse
município; Sargento Rodrigues (3), em que solicita seja enviado ofício
ao Sr. Agílio Monteiro, com pedido de que informe a esta Comissão o
número de funcionários administrativos lotados nas penitenciárias do
Estado, bem como suas respectivas lotações: em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão em Ouro Preto com a
finalidade de averiguar a situação em que se encontra a cadeia
pública desse município; em que solicita a realização de audiência
pública desta Comissão com a finalidade de se discutir a suposta
influência da máfia chinesa nos negócios desenvolvidos no "Shopping"
Oiapoque. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia- Zé Maia.
ATA DA 22 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 10/9/2004

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Roberto Ramos, Biel Rocha e André Quintão (substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discussão e votação
de proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Sérgio Rodrigues de Faria, Promotor
de Justiça da Comarca de Manhuaçu, encaminhando documentação
atinente ao Sr. Jairo de Jesus, que se encontra internado no Hospital
César Leite, desse município, vítima de disparo de arma de fogo, e
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solicitando sejam tomadas as providências cabíveis para o caso: e
Antônio Sérgio Souto Bernardo, detento da cadeia publica de São
João Evangelista, em que solicita ajuda para tratamento médico e
dentário. Passa-se à 3'-' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Angelo e Biel Rocha, em que pleiteam seja
encaminhado ofício ao Presidente do Congresso Nacional, solicitando
sejam tomadas as providências necessárias à ratificação do protocolo
facultativo à convenção internacional contra a tortura, já assinada pelo
Governo brasileiro, em 13/10/2003: e Durval Angelo, em que solicita a
realização de visita desta Comissão no dia 2/9/2004. às 9h30min, ao
Centro de Internação do Adolescente de Sete Lagoas, para verificar
as condições de internação e denúncias de possível abuso de
autoridade de agentes desse estabelecimento. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os denunciantes de Patrocínio, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Durval Angelo. Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha. -

ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/9/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani e André Quintão e a Deputada Manha Campos,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o Projeto de Lei n° 1.672/2004, que estabelece a Política
Estadual da Pessoa com Deficiência para o Estado de Minas Gerais e
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dá outras providências. Registra-se a presença dos Srs. Márcio José
Ferreira, Coordenador Municipal da Coordenadoria de Apoio às
Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte; Marcos Fontoura, Diretor
de Projetos Especiais da BHTRANS; lida Sadi Masoud, Assessora
Jurídica da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência e dos Idosos; Tânia Mafra Guimarães, da
Diretoria de Educação Especial do Estado de Minas Gerais; Carlos
Alberto Calazans, Delegado Regional do Trabalho - DRT-MG; Nelson
Garcia, Assessor da Coordenadoria Estadual de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais, e o Presidente. impossibilitado de permanecer
na reunião, passa-lhe a Presidência. Logo após, a Deputada Maria
Tereza Lara concede a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Marília Campos, Presidente - Elmiro Nascimento - André Quintão -

Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 12 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 150
LEGISLATURA, EM 10/9/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Célio Moreira, Doutor Ronaldo e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
as consequências da terceirização dos serviços de radiologia do
Hospital da Polícia Militar- HPM- sobre os militares e seus
dependentes. Passa-se à 3d Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Ricardo Duarte, em que solicita seja enviado oficio ao
Secretário de Saúde de ltaúna com vistas a que sejam tomadas
providências com relação à denúncia de falta de assistência médica
para os cidadãos transplantados: e do Deputado Biel Rocha, em que
solicita seja enviado ofício à Secretaria de Saúde com vistas a que
sejam promovidas diligências fiscalizatórias e correicionais no Pronto
Socorro de Juiz de Fora. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os seguintes convidados: Cel. PM Rõmulo Berbet Diniz, Diretor
de Saúde da PMMG; Ten. Cel. PM Mauro Silva Velloso, Diretor do
Hospital da PMMG: 3° Sargento PM José Luiz Barbosa, Presidente da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais - ASPRA PM-BM -: Major PM Zoé Ferreira Santos, Presidente
da Associação dos Oficiais da PMMG e do CBM-MG: e o Sr. Paulo
Roberto Lima Ribeiro. Presidente do Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia de Minas Gerais - CRTR-MG -, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 14. terça- feira,
às 10 horas, na cidade de Pitangui, com a finalidade de discutir a
situação econômica, financeira e de atendimento da Santa Casa de
Misericórdia de Pitangui, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 13' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 9/9/2004

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Doutor Viana, José Henrique, Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do BPSP) e a Deputada Jõ Moraes
(substituindo o Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCd013), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado lrani Barbosa. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos
Srs. Agostinho Pátrus, Secretário de Transporte e Obras Públicas (3)
e Simão Pedro Toledo, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas
do Estado publicados no "Diário do Legislativo" do dia 31/8/2004;
Aprigio Silva de Oliveira. Diretor DADS-Unaí; Luís André Muniz.
Superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de
Aguas, publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos
dias 2 e 4/9/2004, e Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de
Negócios da CEF (2), publicados no Diário do Legislativo dos dias
31/8/2004 e 4/9/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.737/2004, no 10 turno (Deputado Jayro
Lessa); 1.589/2004, no 1° turno (Deputado Chico Simões); 129/2003 e
1.096/2003, no 10 turno (Deputado Doutor Viana) e 1.456/2004, no 10

turno (Deputado Ermano Batista). Nesse instante, retira-se da reunião
o Deputado Jayro Lessa. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, os pareceres pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Resolução 1.684/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista, registrando-se voto contrário da Deputada Jô Morais); no 10

turno, do Projeto de Lei Complementar n° 47/2003 na forma do
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Substitutivo n° 2. da Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Doutor Viana) e dos Projetos de
Lei n

o
s 1.537/2004 na forma do Substitutivo n° 1 apresentado. e pela

rejeição da Emenda n" 1, apresentada em Plenário (relator: Deputado
Jayro Lessa); 1.385/2004 com a Emenda n° 1. apresentada
(redistribuído à Deputada Jô Morais): 1.597/2004 com a Emenda n' 1.
da Comissão de Constituição e Justiça (redistribuido ao Deputado
José Henrique) - retirando-se da reunião nesse instante o Deputado
Márcio Kangussu -:1.611/2004 com a Emenda n° 1. da Comissão de
Constituição e Justiça (redistribuído ao Deputado Doutor Viana) -
retirando-se da reunião nesse instante o Deputado Doutor Viana;
1.650/2004 na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de
Constituição e Justiça com a Emenda n° 1 da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado José Henrique):
1.718/2004 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1.
apresentada (redistribuído ao Deputado Irani Barbosa) e pela rejeição
do Projeto de Lei n° 823/2003 (relator: Deputado Márcio Kangussu,
registrando-se voto contrário da Deputada Jô Morais); e das Emendas
n

o
s 7 a 38 e do Substitutivo n° 3. apresentados em Plenário ao Projeto

de Lei n° 1.083/2003 e pela sua aprovação na forma do Substitutivo n°
4 (relator: Deputado Ermano Batista). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela
rejeição do Projeto de Lei n° 1.622/2004. no 1° turno, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Jô Morais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Márcio Kangussu.	 -
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 80/2004. EM 9/9/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento e a
Deputada Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Durval Angelo.
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por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana,
Irani Barbosa, José Henrique e Márcio Kangussu. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. Apurados os votos, verifica-se a eleição dos Deputados Elmiro
Nascimento e Paulo Piau para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente. respectivamente. Após ser empossado como Presidente,
o Deputado Elmiro Nascimento designa o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Paulo Piau - Durval Angelo - Dalmo

Ribeiro Silva.
ATA DA 13 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 14/9/2004

Às 110h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Carlos Pimenta, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Cesar. O Deputado Carlos Pimenta, no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, nos termos do
art. 125, § 3°, do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita
aos Srs. Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação econômica, financeira e de
atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Pitangui, a realizar-se
no salão paroquial da igreja dessa cidade. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. José Eduardo
Lopes Cançado, Prefeito Municipal de Pitangui; Messias Júlio de
Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Pitangui; Augusto
Machado Souza, Diretor da DADS de Divinópolis: Maria da Conceição
Oliveira, Coordenadora de Regulação da DADS de Divinópolis;
Helena de Freitas, Provedora da Santa Casa de Misericórdia de
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Pitangui: e Antônio Carlos Pouza Barboza, Pároco de Pitangui, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Secretário Neider Moreira, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. A Presidência
registra a presença dos seguintes participantes: Tasso José Lopes
Cançado, Secretário Municipal de Indústria e Comércio de Pitangui:
Sônia dos Santos Faria, Secretária Municipal de Saúde de Onça do
Pitangui: José Antônio Alves da Silva, Representante do Conselho
Municipal de Saúde de Pitangui. Presidente da Associação dos
Moradores do Bairro Penha: José Aloísio Maringués de Aquino.
Secretário de Saúde de Conceição do Pará: Ronaldo de Morais
Valério, Milton Severino da Silva. Marco Antônio Lima Saldanha, José
Ailton de Barcelos, lole de Freitas Barcelos de Abreu e José
Raimundo de Vasconcelos. vereadores. Logo após, passa a palavra
aos convidados, pela ordem acima mencionada, para que façam suas
exposições. Participam dos debates os seguintes convidados: Maria
Aparecida Almeida Galdino. Edmar José Sotero, Antônio Lucas. Jose
Antônio A. da Silva, João Latalisa, José Aílton, Maria Celeste Freitas
Oliveira, José Barcelos e José Aloísio. conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira - Márcio

Kangu ssu.

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

CONSTITUIÇÃO N`80/2004
Comissão Especial

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

tendo como primeiro signatário o Deputado Leonardo Quintão, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 80/2004 altera a Seção III do
Capítulo 11 da Constituição do Estado.
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Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 27/8/2004, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, consoante
dispõe o art. 111, inciso 1, alínea 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva revogar o parágrafo único do art.

98 da Constituição mineira, segundo o qual, para o acesso ao Tribunal
de Justiça, a última entrância, prevista no inciso III deste artigo, será
integrada pelos Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum
e pelos Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte.

Cumpre dizer que o dispositivo transcrito foi incorporado à
Constituição do Estado em virtude da aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 22. que promoveu a unificação das
instâncias recursais do Judiciário estadual, extinguindo o Tribunal de
Alçada, cujas atribuições foram repassadas para o Tribunal de Justiça.

Assim, a Emenda à Constituição n° 63, resultante da referida
Proposta de Emenda à Constituição n° 22, exorbitando de seu
propósito inicial, consubstanciado na extinção do Tribunal de Alçada e
no conseqüente repasse de suas atribuições ao Tribunal de Justiça,
criou um nível a mais na organização da Justiça estadual, ao exigir
que os magistrados a serem promovidos ao órgão de cúpula do
Judiciário estadual provenham da entrância integrada pelos Juízes de
Direito titulares de varas do juizado comum e pelos Juízes Auxiliares
da Comarca de Belo Horizonte. Neste ponto, cabe dizer que o domínio
de atuação legiferante do poder constituinte estadual encontra limites
bem delineados na Constituição da República, a qual prevê, de modo
expresso, que o instrumento normativo próprio para dispor sobre as
entrâncias constitutivas da Magistratura é a Lei de Organização e
Divisão Judiciárias, cuja iniciativa é privativa do Tribunal de Justiça.
Veja-se, a propósito, o disposto no "caput" e no § l O do art. 125 da Lei
Maior:

"Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 10 - A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal
de Justiça".

Por seu turno, a Constituição do Estado, dando cumprimento aos



dispositivos transcritos, estabeleceu, em seu art. 66. o seguinte:
"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras

previstas nesta Constituição:

IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações'.
Ante tais considerações, resulta claro que o dispositivo que se

pretende revogar mediante a proposição em exame, além de invadir
domínio normativo próprio de lei complementar, conforme visto, faz
tabula rasa da regra constitucional instituidora de reserva de iniciativa,
porquanto a mencionada lei complementar é de iniciativa privativa do
Tribunal de Justiça. Ora, nunca é demais lembrar que a reserva de
iniciativa configura uma projeção específica do princípio constitucional
da separação dos Poderes, um dos cânones de todo estado
democrático de direito.

Assim, entendemos necessária a aprovação da proposta em exame
com vistas a escoimar da Emenda à Constituição n° 63 os excessos
legislativos cometidos por ocasião de sua elaboração e que se
projetam no referido parágrafo único do art. 98 da Carta mineira, que a
proposição pretende revogar.

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

Constituição n° 80/2004.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.

- Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Durvai
Angelo - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.096/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e George Hilton, o projeto
de lei em epígrafe institui o passe escolar nos transportes coletivos
intermunicipais do Estado e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para emitir parecer.

Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Transporte.
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Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua rejeição.
A requerimento do Deputado George Hilton, foi a matéria distribuída

à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou
por sua rejeição.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso Vil, do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva instituir desconto de 50% no

valor da tarifa vigente dos transportes coletivos intermunicipas no
Estado aos alunos matriculados em estabelecimentos públicos de
ensino.

A Comissão de Transporte afirma em seu parecer que a fonte de
recursos indicada no art. 3 0 da proposição é insuficiente para
assegurar o custeio do benefício, porque, primeiro, as dotações
orçamentárias do Estado são insuficientes e não foi prevista qualquer
alternativa de compensação da despesa criada; segundo, porque as
dotações oriundas do Fundo Estadual de Assistência Social não se
prestam, entre outros, ao custeio do passe escolar.

Atesta. ainda, essa Comissão que os recursos advindos da
publicidade nos veículos de transporte não poderão ser utilizados,
tendo em vista que toda a arrecadação daquela atividade é destinada
ao FUNTRANS, e a adaptação das planilhas de cálculo, conforme
pretendido, significa o repasse dos encargos para os usuários
pagantes, onerando demasiadamente a tarifa.

A Comissão de Educação entendeu que o projeto em análise
encerra problemas diversos de ordem técnica e legal, a começar por
pretender oferecer o passe indistintamente para todos os alunos
matriculados em escolas públicas de todos os níveis de ensino. As
atribuições constitucionais do Estado no setor educacional limitam-se
à sua rede de ensino, assegurada a oferta do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio. A Lei n° 9.394, de 1996, estabelece como dever do
Estado e dos municípios assumir o transporte escolar dos alunos de
suas respectivas redes, ou seja, dos alunos matriculados nos níveis
da educação básica sob a responsabilidade dos citados entes
federados. E ressalta essa Comissão que, quanto à competência do
Estado, a norma citada dirige-se tão-somente ao transporte dos
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alunos da rede estadual para as escolas. A proposta examinada é
bastante ampla. permitindo que, numa viagem a passeio, o estudante
da escola pública dos Ensinos Fundamental, Médio ou Superior não
pague o valor integral da passagem. O projeto. portanto, contraria o
principio da razoabilidade, não se justificando conferir um tratamento
diverso aos alunos, nos termos propostos.

Resta acrescentar, ainda, a impossibilidade de se instituir o passe
escolar no transporte intermunicipal de passageiros como pretendido
no projeto, considerando-se que o art. 167 da Constituição da
República veda a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários.
Considere-se ainda que a concessão de tal medida implicaria o
desequilíbrio econômico dos contratos celebrados entre o Estado e as
concessionárias desse serviço público, recaindo futuramente sobre o
usuário o repasse de tal compensação financeira, ocasionada pelo
ônus do passe para os estudantes.

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

1.096/2003.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -

Márcio Kangussu - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.530/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a doação do cordão umbilical dos recém-nascidos.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir seu parecer. A requerimento do autor, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos dos arts. 140, 188 e 102. XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto estabelece que as parturientes de maternidades e

estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública do Estado
e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado que se
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manifestarem favoráveis à doação do cordão umbilical dos recém-
nascidos assinarão, após o parto, um termo de doação. Estabelece,
ainda, que o profissional da área de saúde deverá efetuar os
procedimentos necessários à conservação e ao encaminhamento do
cordão umbilical ao Instituto Nacional do Câncer - INCA - ou aos
demais órgãos públicos que efetuam o congelamento e o
armazenamento do material.

A matéria em comento é de extrema importância, visto que, com o
Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário - BSCUP -,
aumentam as chances de localização de doadores para os pacientes
que necessitam de transplante de medula óssea. No cordão umbilical
existe um grande número de células-tronco hematopoéticas, que são
fundamentais no transplante de medula óssea. Após o nascimento,
pode-se fazer a coleta do cordão umbilical, e as células dele retiradas
podem permanecer armazenadas por vários anos no banco e
disponíveis para ser transplantadas.

Atualmente, o único banco existente na rede pública é o do INCA,
mas suas amostras ainda não foram utilizadas. Além disso, existem
no Brasil apenas três hospitais que realizam transplantes com
doadores não aparentados: o INCA, o da Universidade de São Paulo
e o da Universidade do Paraná.

A proposição está em consonância com o disposto na Portaria n°
903, de 16/8/2000. do Ministério da Saúde, que regulamenta o
funcionamento dos BSCUPs e estabelece as bases para a criação de
uma rede nacional de bancos de sangue de cordão umbilical e
placentário. Diversas outras normas já regulamentam a matéria, tais
como o Decreto n° 2.268, de 30/6/97, as Portarias GM/MS n°5 3.407.
de 5/8/98 e 1.376, de 19/11/93, e a Portaria SVS/MS n° 121, de
24/11/95, entre outras.

Além disso, segundo informações da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -, já
existe um projeto de criação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical
e Placentário em nosso Estado, a ser implantado como etapa inicial
da instalação do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais -
CETEBIO-MG. Esse projeto resulta de parceria entre técnicos do
HEMOMINAS, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
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FHEMIG - e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerias - HC/UFMG - e está em fase de aprovação pelo
Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA. Acrescente-se, ainda, que os recursos estaduais para a
implantação do banco em questão já estão previstos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2005.

Em vista disso, consideramos que a proposição em tela deve
contribuir para sanar a lacuna ainda existente quanto ao
esclarecimento da população e dos profissionais de saúde, para que
possam colaborar nesse projeto novo e tão importante. Por isso.
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei

n° 1.530/2004 na forma do Substitutivo n' 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o favorecimento. pelo Estado, da doação de sangue
de cordão umbilical e placentário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O Estado desenvolverá ações que favoreçam a doação de

sangue de cordão umbilical e placentário, nos termos da legislação
vigente, mediante:

- o incentivo à doação:
II - a criação de condições materiais que facilitem a remoção de

sangue de cordão umbilical e placentário:
III - a promoção da formação dos recursos humanos necessários.

por meio de convênios com os centros formadores existentes:
IV - a integração entre universidades, centros de pesquisa e

instituições públicas e privadas de saúde com o objetivo de promover
o desenvolvimento de novas tecnologias e a revisão das já existentes
sobre o assunto.

Art. 20 - Para atender ao disposto no art. 1" desta lei, o Estado
deverá:

- realizar campanhas periódicas de esclarecimento sobre a
necessidade da doação e sobre os procedimentos necessários para
sua realização:

11 - orientar os profissionais da rede básica de saúde para que.
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durante o pré-natal, as gestantes sejam informadas sobre a
possibilidade da doação;

III - favorecer a criação de programas de treinamento e
desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos na coleta do
material, na manutenção e na utilização do banco de sangue de
cordão umbilical e placentário;

IV - prestar apoio técnico às instituições cadastradas para fazer a
coleta do material;

V - incentivar a realização, por entidades científicas, de congressos,
debates e outras atividades relativas à implantação, manutenção e
utilização dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário.

Parágrafo único - No desenvolvimento das atividades de que trata
este artigo serão abordados os seguintes aspectos da doação, entre
outros: a confidencialidade, a gratuidade, a finalidade exclusivamente
terapêutica, o consentimento, a seleção de doadoras e o
acompanhamento pós-parto.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Márcio

Kangussu - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.622/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°
1.622/2004 altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado.

A proposição foi encaminhada inicialmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise propõe instituir taxa pelos serviços

prestados pela administração pública estadual referente à emissão, ao



processamento e à cobrança de documento de arrecadação do
DPVAT, bem como ao fornecimento de dados cadastrais dos
proprietários de veículos automotores. Para tanto, institui os itens 2.40
e 2.41 na Tabela A do Anexo 1 da Lei n° 6.763, de 1975, e os itens
5.10 e 5.11 na Tabela D do Anexo IV da mesma lei.

O item 2.40 da Tabela A institui a cobrança de Taxa de Expediente
relativa à emissão, ao processamento e à cobrança de documento de
arrecadação, por qualquer meio. com base em dados cadastrais
consolidados e atualizados dos proprietários de veículos, do Seguro
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT -. por veículo.

O item 2.41 da mesma tabela institui a cobrança de Taxa de
Expediente relativa ao fornecimento de dados cadastrais atualizados
de proprietário de veículo automotor, por qualquer meio. para fins de
cobrança do DPVAT, por veículo.

Os itens 5.10 e 5.11 da Tabela D instituem a cobrança de Taxa de
Segurança Pública relativa aos mesmos serviços descritos nos itens
2.40 e 2.41 da Tabela A, quando estes forem prestados por
autoridades policiais.

Cabe ressaltar que os dispositivos em questão resultaram de
emenda, apresentada por esta Casa ao Projeto de Lei n° 1.078/2003,
que. posteriormente. foi objeto de veto do Chefe do Poder Executivo.
As razões do veto apresentadas pelo Governador apontavam para o
risco e a probabilidade de os dispositivos vetados serem objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, visto não ser pacifica a posição
jurisprudencial sobre a matéria, o que tornaria incertos os benefícios
advindos das possíveis demandas judiciais.

De fato, a Lei n° 13.430, de 28/12/99. instituiu taxas com hipótese de
incidência semelhantes às previstas nos itens acima transcritos, que
vigeram por cerca de dois anos, até serem questionadas judicialmente
por meio da Ação Direta de Inconstitucional idade - ADIN n° 2551-1,
cuja decisão suspendeu a sua cobrança. Predominou no âmbito da
Suprema Corte o entendimento de que as seguradoras não teriam
como emitir as guias e cobrar o DPVAT sem ter acesso ao banco de
dados do Estado sobre os veículos cadastrados. Além disso, um outro
argumento que fundamentou a decisão em favor das requerentes foi o
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de que o prêmio retido pelas seguradoras estava sendo onerado de
43% a 523% pela taxa de expediente instituída pelo Estado.

Convertida em diligência, por solicitação do relator, a proposição em
tela foi encaminhada à Advocacia-Geral do Estado para que esta se
pronunciasse em relação à matéria, com vistas a esclarecer se ainda
permanecem as condições que motivaram o veto do Governador aos
dispositivos do Projeto de Lei n° 1.078/2003, que constituem objeto da
proposição em análise.

Em resposta à solicitação do relator, a Advocacia-Geral do Estado
encaminhou a esta Comissão Nota Técnica da Secretaria de Estado
de Fazenda na qual conclui que os fatos que motivaram o veto do
Governador aos dispositivos do Projeto de Lei n° 1.078/2003 ainda
persistem, o que poderia levar o Estado a arcar com os custos
decorrentes de novas demandas e litígios, caso o projeto em tela seja
aprovado.

Por essa razão, entendemos que a norma em questão não traz
impacto negativo sobre as contas públicas do Estado. Ao contrário,
caso instituída, a taxa proposta implicaria aumento de arrecadação
estimada em, aproximadamente, R$8.300.000,00 anuais. No entanto,
a prudência recomenda que se aguarde o pronunciamento definitivo
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, pois, tendo em vista o
precedente da referida ADIN, novos litígios poderiam surgir no âmbito
da Suprema Corte, com risco de ônus para a Fazenda Pública
Estadual.

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

1.622/2004.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Márcio

Kangussu - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.733/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
1.733/2004 torna obrigatória a instalação de placas em braile
contendo os itinerários e as linhas de ônibus nos terminais rodoviários
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do Estado.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto quanto

ao mérito, nos termos do art. 188 c/c O art. 102. XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva criar mecanismos que proporcionem

ao deficiente visual condições para se locomoverem de forma
independente, direito fundamental garantido no inciso XV do art. 5" da
Constituição Federal de 1988.

Com a instalação de placas em braile nos terminais rodoviários,
contendo itinerários e linhas de ônibus, o deficiente visual terá
autonomia para transitar e tomar conhecimento do que necessitar
para sua locomoção, sem o auxílio de estranhos, às vezes tão difícil
de obter.

A Constituição Federal de 1988 e a Estadual de 1989
demonstraram, de forma clara e inequívoca, a preocupação de nossos
legisladores com os segmentos da população portadores de
necessidades especiais, entre estes, os deficientes visuais.

Após a promulgação das referidas Cartas, leis federais e estaduais
determinaram a efetivação da igualdade perante a lei. Surgiu a figura
da discriminação positiva: os desiguais merecem ser tratados de
maneira desigual para que, desta forma, se cumpra o art. 50 da nossa
Carta Magna.

Além das leis já existentes, tramitam nesta Casa importantes
projetos com o objetivo de salvaguardar, com dignidade, a vida da
população considerada hipossuficiente.

A medida defendida pelo projeto em pauta enquadra-se. portanto, na
diretriz constitucional que impõe ao poder público a tarefa de
determinar condições de independência e autoconfiança aos
hipossuficientes de qualquer natureza.

Dessa forma, julgamos que este projeto vem preencher mais uma
lacuna em prol de um importante segmento social.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, louvamos a
iniciativa do autor, uma vez que a proposiçao guarda harmonia com o
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preceito e o princípio de que todos devem ser iguais perante a lei.
Entretanto, notamos que o art. 1° da proposição necessita de

pequeno reparo para que, transformada em lei, não surja dúvida em
sua interpretação. Visando à maior clareza, acrescentamos a palavra
"horários" aos itens que deverão constar nas placas em braile. Para
tanto, apresentamos a Emenda n° 1.

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

1.733/2004, no 10 turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 10 - Os terminais rodoviários do Estado ficam obrigados a

instalar placas em braile contendo itinerários, horários e linhas de
ônibus para o atendimento dos portadores de deficiência visual.".

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Marília Campos. Presidente - Elmiro Nascimento, relator - André

Quintão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.737/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a afixação de cartazes nos terminais rodoviários
e estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte da
Lei n° 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou, e, por
força de requerimento, nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho, que exarou
parecer pela aprovação, com a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
O projeto estabelece que os terminais rodoviários intermunicipais de

passageiros e as estações ferroviárias ficam obrigados a afixar cartaz
com os benefícios, em especial a gratuidade de transporte ao idoso,
constantes do Estatuto do Idoso, bem como os procedimentos
necessários à sua obtenção. O cartaz deverá ser afixado em local
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visível, próximo aos guichês de venda de passagens e terá, no
mínimo, 30cm de altura por 40cm de largura e deverá ser impresso
em tipos visíveis. O projeto estabelece, ainda, penalidades de multa e
interdição.

Na justificação, o autor alega que o projeto visa a difundir tais
direitos, bem como a orientar os funcionários das empresas quanto ao
tratamento que devem dispensar aos idosos que se dirigem aos
guichês para compra de passagens.

A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou.
A Comissão do Trabalho entendeu que a matéria tem o louvável

objetivo de beneficiar pessoas portadoras de condições especiais, os
chamados direitos de terceira geração. cada vez mais aceitos na
sociedade. O princípio da eqüidade prevê tratamento desigual para os
desiguais. Ela manifestou-se pela aprovação do projeto e apresentou
a Emenda n° 1. para que o objetivo da proposição fosse atingido e
para o aprimoramento da técnica legislativa.

Os terminais rodoviários intermunicipais de passageiros são
normalmente entes públicos aos quais o poder público delega a
exploração por particulares, que auferem receitas e arcam com as
despesas. Com a privatização, as ferrovias, incluindo as estações
ferroviárias, passaram a ser operadas por particulares. Assim, o
Estado não tem qualquer responsabilidade e despesa com a afixação
dos cartazes.

Destarte, no âmbito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno,
qual seja. analisar a repercussão financeira do projeto em tela sobre
os cofres públicos, concluímos que a matéria não apresenta nenhum
óbice financeiro ou orçamentário, visto que não gera qualquer
despesa para o Estado.

Ademais, a simples afixação de cartazes terá para os agentes
responsáveis um custo mínimo ou irrisório, não sendo motivo para
qualquer celeuma.

Quanto à Emenda n° 1, entendemos que deve ser acolhida, pois
possibilita que o objetivo da proposição seja atingido e que haja
aprimoramento da técnica legislativa. Ademais, a emenda não
apresenta natureza econômica e não acarreta qualquer repercussão
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financeira.
Cumpre-nos esclarecer que transporte coletivo público semi-urbano,

ao qual o projeto indiretamente se refere, seria aquele cuja
característica mais se assemelha ao transporte urbano, ou seja, é um
ônibus diferente do de longa distância. No semi-urbano se admite
passageiro em pé, uso de catraca, não se utiliza bagageiro, além de a
própria estrutura administrativa ser diferente. Não há agência de
viagem, nem emissão de bilhetes.

A matéria é polêmica e encontra-se 'sub judice". A Associação
Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros -
ABRATI - impetrou ação contra a União e contra a Agência Nacional
de Transporte Terrestres - ANTT - para que as empresas a ela
associadas não precisem cumprir essas exigências da lei. Ressalte-se
que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a
ação é procedente e concedeu segurança. A União ingressou com
recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ. Sugerimos que a
Comissão de mérito, faça, no 20 turno, a adequação do projeto à
decisão judicial, visto que até lá a matéria já pode estar decidida.

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

Projeto de Lei n° 1.737/2004 com a Emenda n° 1, da Comissão do
Trabalho.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Daimo Ribeiro

Silva - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.738/2004

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto sob análise, do Deputado Leonardo Moreira, obriga os
técnicos em prótese dentária a afixar, em seus laboratórios, a
informação que especifica.

Remetida a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer quanto à constitucional idade, à
legalidade e à juridicidade.

Por meio de requerimento do autor, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
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188. c/c o art. 102. XI, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em questão obriga todos os técnicos em prótese
dentária - TPD - a afixar, em local visível no laboratório, informação ao
consumidor relativa ao exercício ilegal da profissão de técnico em
prótese dentária. No seu art. 1°, além de determinar o tamanho do
cartaz, o projeto especifica como deve estar redigida a informação:

"Aos técnicos em prótese dentária fica terminantemente proibido o
exercício da odontologia clínica e cirúrgica, prática profissional de
competência e responsabilidade exclusivas dos cirurgiões-dentistas,
de acordo com o art. 4° da Lei Federal n°6.710, de 5/11/79. vedado
ao técnico em prótese dentária:

- prestar, sob qualquer forma, assistência direta aos pacientes:
II - manter, em sua oficina, equipamento e instrumental específico de

consultório dentário;
III - fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.".
O art. 2° da proposição dispõe que incumbe ao Executivo indicar o

órgão fiscalizador para o cumprimento da medida proposta, e seu art.
3° remete aquele que descumprir o disposto na norma às penalidades
previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Segundo o autor, a medida visa a impedir o exercício ilegal da
profissão de técnico em prótese dentária, uma vez que alguns
profissionais dessa área extrapolam os limites de sua profissão ao
realizar procedimentos específicos do cirurgião-dentista, como
atendimento direto ao cliente para confecção de próteses.

A Lei Federal n° 6.710. mencionada anteriormente, dispõe. em seu
art. 2°, sobre as exigências para o exercício da profissão de técnico
em prótese dentária, quais sejam a habilitação profissional e a
inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Cabe aos conselhos
regionais a fiscalização do exercício da profissão.

Faz-se importante mencionar ainda o Código de Ética Odontológica,
do Conselho Federal de Odontologia - CFO -, que dispõe, em seu
Capitulo III, sobre as atividades privativas do técnico em prótese
dental. Segundo o referido dispositivo, entre essas competências está
a execução da parte mecânica dos trabalhos odontológicos, que não
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inclui a assistência direta a clientes. As propagandas são permitidas
em jornais, revistas ou folhetos especializados, desde que dirigidas
aos cirurgiões-dentistas.

Assim, protéticos que realizam atendimento clínico de pacientes
exercem ilegalmente a odontologia e colocam a saúde da população
em risco, uma vez que não detêm o conhecimento necessário a esse
exercício nem podem oferecer condições ideais de atendimento.

A medida proposta objetiva proteger a saúde do cidadão, ao
informá-lo sobre as vedações impostas aos técnicos de prótese
dentária, além de permitir que a sociedade formule denúncias nos
conselhos.

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

1.738/2004, em 1 0 turno.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira, relator - Fahim Sawam.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.775/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV. da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação de
terras devolutas que especifica, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, órgão
integrante da estrutura da Secretaria Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 188, c/c O art. 102. IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação



O projeto em causa trata de conceder aprovação prévia de
legitimação de posse de três glebas de terras devolutas rurais, todas
com mais de 100 hectares.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as
alienações de tais imóveis dar-se-ão mediante compra preferencial. ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Tal procedimento reflete a política rural adotada pelo constituinte
mineiro no que se refere ao papel atribuído ao Estado de "promover o
bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo". conforme se verifica da leitura do art. 247. caput. da
Constituição Estadual.

Em consonância com esses esclarecimentos, é justo conceder o
título definitivo de propriedade dos terrenos a quem de fato participou
ativamente na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.775/2004, no 10 turno.
Sala das Comissões. 14 de setembro de 2004.
Padre João. Presidente - Doutor Viana, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Sebastião Helvécio. dispõe
sobre consulta odontológica com avaliação periodontal, no
acompanhamento pré-natal na rede pública em Minas Gerais.

A matéria foi aprovada em Plenário no 1° turno, com as Emendas
n°s 1 a 4, tendo sido rejeitada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. Vem
agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo tem o fim de incluir a consulta odontológica

com avaliação periodontal no acompanhamento pré-natal de
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gestantes usuárias do Sistema Unico de Saúde - SUS.
Uma saúde bucal deficiente pode ser considerada um fator de risco

para o nascimento de bebês prematuros e com baixo peso. A medida
proposta objetiva reduzir esse risco.

Como já foi exposto no nosso parecer de 1° turno, a literatura tem
relatado investigações que relacionam o nascimento de recém-
nascido pré-termo e com baixo peso à presença de doença
periodontal da mãe. A doença periodontal, inicialmente vista como um
fenômeno localizado, é, atualmente, conhecida por suas repercussões
à distância. Os mecanismos envolvidos no processo não estão
totalmente identificados, mas a inclusão do exame proposto no projeto
nos programas de atenção à gestante é de suma importância para o
controle da prematuridade. Em nosso País, as taxas de prematuridade
ainda são elevadas quando comparadas às de países desenvolvidos.
Um controle mais efetivo da prematuridade irá, sem dúvida, contribuir
para a redução da mortalidade neonatal e para a formação de
indivíduos com menos limitações, além de reduzir os custos com a
assistência perinatal e com o acompanhamento multiprofissional. tanto
para a família como para o sistema de saúde.

Lembramos que a consulta odontológica e outros procedimentos
curativos integram as responsabilidades e ações estratégicas mínimas
de atenção básica, constantes do Anexo 1, item V, da Norma
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 1/2002. Assim, o projeto
está de acordo com o disposto na mencionada norma.

Reiteramos nossa posição quanto à avaliação odontológica da
gestante, que deve ser geral e incluir ações de educação em saúde,
ações essas fundamentais na promoção de saúde bucal e geral da
mãe e do futuro bebê.

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

1.046/2003, em 20 turno, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Célio Moreira -

Márcio Kangussu.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.046/2003



Dispõe sobre consulta odontológica com avaliação periodontal, no
acompanhamento pré-natal na rede pública em Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado providenciará, por meio do Sistema único de

Saúde - SUS -, encaminhamento das gestantes em acompanhamento
pré-natal à consulta odontológica com avaliação periodontal.

Art. 20 - As gestantes que apresentarem alterações periodônticas
serão encaminhadas para tratamento específico.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.455/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, a proposição em questão

acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n° 12.903, de 23/6/98, que
define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso
de cigarro e similares nos locais que menciona.

Aprovada no Plenário em 1° turno, vem agora a proposição
novamente a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva modificar o art. 3° da Lei n° 12.903,

de 1998, com o fim de proibir a prática do tabagismo por docentes e
por toda pessoa que desenvolva trabalho com alunos nas
dependências dos estabelecimentos escolares de educação básica de
responsabilidade do Estado. O dispositivo citado já proíbe o
tabagismo em recinto fechado de repartição pública e de escola,
hospital. posto de saúde ou centro de lazer de responsabilidade do
Estado. O autor pretende coibir a prática do tabagismo em todos os
ambientes a que os alunos tenham acesso dentro das escolas, uma
vez que, segundo ele, os professores devem evitar, com o próprio
exemplo, a propagação do tabagismo no ambiente escolar.

De fato, pesquisas recentes comprovam que o índice de jovens
fumantes vem aumentando, apesar da campanha mundial
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antitabagismo e das informações disponíveis sobre os malefícios do
fumo. Sabe-se ainda que os adolescentes estão começando a fumar
cada vez mais cedo e que 800o dos adultos fumantes começaram a
fumar antes dos 18 anos de idade. Assim, a prevenção deve ser
prioridade em qualquer estratégia de intervenção.

Iniciativas como a do projeto em análise já existem em algumas
capitais brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre e Recife. Podemos
citar também a Lei Federal n°9.294, de 15/7/96, que dispõe sobre as
restrições do uso e da propaganda de produtos fumígenos, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.

E importante ressaltar o trabalho do Instituto Nacional do Câncer -
INCA - de combate ao tabagismo, por meio do Programa de Controle
do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer. O mencionado
trabalho, presente em todos os Estados brasileiros, também
desenvolve ações educativas nas escolas, por meio do Programa
Saber Saúde.

Assim, a iniciativa ora proposta está em consonância com os
esforços das atuais políticas públicas de combate ao tabagismo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto

de Lei n° 1.455/2004.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan, relator - Célio Moreira -

Márcio Kangussu.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.516/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

a proposição em tela tem por escopo dar cumprimento ao disposto no
art. 62. XXXIV, da Constituição do Estado, ou seja. aprovar
previamente a legitimação de terra devoluta estadual.

o projeto foi aprovado no 1° turno e agora retorna a esta Comissão
a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c o
art. 102. IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo da proposição é aprovar previamente as legitimações de
lotes de terras devolutas rurais, em número de quatro, situados em
diversos municípios.

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos do processo,
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-
MG -. a transferência de domínio dos imóveis far-se-á em
concordância com as exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo
de promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e
de fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis dar-se-ão pela
modalidade de compra e, mais ainda, as despesas devidas à feitura
dos processos serão arcadas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.516/2004, no 2° turno.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Padre João. Presidente - Doutor Viana. relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

11.742!2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

a proposição em tela tem por escopo dar cumprimento ao disposto no
art. 62. XXXIV. da Constituição do Estado, ou seja, aprovar
previamente a legitimação de porções de terras devolutas estaduais.

O projeto foi aprovado no 1° turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102. IX. do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é aprovar previamente as legitimações de

lotes de terras devolutas rurais, em número de nove, situados em
diversos municípios.

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos do processo.
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instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-
MG -, a transferência de domínio dos imóveis far-se-á em
concordância com as exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo
de promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra,
além de fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis dar-se-ão pela
modalidade de compra e, mais ainda, as despesas devidas à feitura
dos processos serão arcadas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.742/2004 no 2° turno.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana. relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W621/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 621/2003, de autoria do Deputado Ricardo

Duarte, que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de
olho em recém-nascidos no Estado, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 621/2003
Torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos

no Estado, para diagnóstico do retinoblastoma e de outras doenças.
Parágrafo único - O exame de que trata o "caput" deste artigo será

realizado pelo médico no berçário, e o diagnóstico será informado aos
pais da criança.



Art. 2" - Diagnosticada a existência de alguma doença, o médico:
- orientará a família da criança a procurar um oftalmologista;

II - informará o resultado do exame aos órgãos públicos da área de
saúde:

III - providenciará e acompanhará o encaminhamento da criança ao
orgão público competente para a realização de exames específicos.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Padre João, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 743/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 743/2003, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, que dispõe sobre a destinação preferencial dos
apartamentos térreos nos edifícios construídos pelos programas de
habitação do Estado, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 743/2003
Estabelece destinação preferencial para os apartamentos térreos em

edifício construído pelo Estado por meio de programa habitacional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os apartamentos localizados no andar térreo de edifício

residencial multifamiliar construído pelo Estado por meio de programa
habitacional serão preferencialmente destinados para pessoas idosas
ou portadoras de deficiência que lhes dificulte a locomoção, desde
que estejam regularmente inscritas e preencham as demais condições
estabelecidas no programa.

§ 1 - O disposto no "caput" aplica-se aos mutuários que
comprovem ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas no
referido dispositivo.

§ 2 0 - Para efeitos desta lei, considera-se pessoa idosa a que tenha
mais de sessenta e cinco anos de idade.
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fim

Art. 20 - Os edifícios a que se refere esta lei serão dotados, sempre
que possível, de rampas de acesso para usuários de cadeira de
rodas.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Padre João. relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.451/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.451/2004, de autoria da Deputada Maria Olivia,

que declara de utilidade pública a Fundação Paulo VI, com sede no
Município de Jordânia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.451/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Paulo VI, com sede no

Município de Jordânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Paulo VI,

com sede no Município de Jordânia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.512/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.512/2004, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Núcleo Regional de
Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital Mário Penna, com sede no Município de Barbacena, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 ° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N'-'1.512/2004

Declara de utilidade pública o Núcleo Regional de Barbacena de
Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital Mário
Penna, com sede no Município de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de

Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital Mário Penna, com sede no Município de Barbacena.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende. relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.570/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.570/2004. de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a CEAMI -
Reabilitação para a Vida. com sede no Município de Uberlândia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.570/2004
Declara de utilidade pública a entidade CEAMI - Reabilitação para a

Vida, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade CEAMI -

Reabilitação para a Vida, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.635/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.635/2004, de autoria do Deputado José

Henrique, que declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ipanema, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.635/2004
Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital e Maternidade

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ipanema.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.676/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.676/2004, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Pinheirense - APRP -, com sede no Município de João Pinheiro, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.676/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

Pinheirense - APRP -, com sede no Município de João Pinheiro.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais Pinheirense - APRP -. com sede no Município de
João Pinheiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha. relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"'
1 .679/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.679!2004. de autoria do Deputado George

Hilton, que declara de utilidade pública a Casa de Recuperação e
Triagem Vida, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.679/2004
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Recuperação e

Triagem Vida, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de

Recuperação e Triagem Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Biel Rocha . relator - Djalma Diniz.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/9/2004, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr.

Lúcio Nogueira Ferreira Meio, ocorrido em 4/9/2004. em Florestal. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 73° REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 15/9/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 282 a 284/2004
(encaminham os Projetos de Lei n

o
s 1.877 a 1.879/2004,

respectivamente), do Governador do Estado 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 83/2004 - Projetos de Lei n os 1.880 a 1.883/2004 -
Requerimentos n

o
s 3.274 a 3.279/2004 - Proposição não Recebida:

Requerimento do Deputado Laudelino Augusto - Comunicações:
Comunicações da Comissão do Trabalho e do Deputado Wanderley
Avila - 2° Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - 2° Fase: Inexistência de quórum especial
para a votação de vetos; chamada para a recomposição de quórum:
existência de quórum para discussão - Discussão de Proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 88: designação de relator: utilização pelo relator do
prazo regimental para emissão do seu parecer - Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 16.115; designação de
relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do
seu parecer - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 16.144; designação de relator; utilização pelo relator do
prazo regimental para emissão do seu parecer - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma



Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - lvair
Nogueira - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Marília Campos
- Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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

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

1" Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Avila, 2 0- Secretário "ad hoc". procede à

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

'MENSAGEM N' 282/2004*
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado, o Projeto de lei que "autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que
especifica".

Trata-se de próprio estadual originalmente recebido em doação por
parte do Município de Sabinópolis, destinando-se à construção de
uma escola rural. A utilização do terreno pela escola se fez de forma
parcial, sendo a área remanescente ocupada ilegalmente por



terceiros, com a intensificação do processo de urbanização no
Município. Atualmente, o estabelecimento escolar não mais ali
funciona, enquanto a Secretaria de Estado da Educação - à qual o
imóvel está afetado - informa poder dele prescindir, em vista da
inexistência de demanda.

Assim, a proposição em causa vem atender a relevante interesse
público, eis que permitirá à Municipalidade de Sabinópolis regularizar
a ocupação, estendendo ao terreno as redes de água e esgoto, e
ulteriormente viabilizando para os ocupantes a posse e domínio lícito
do imóvel. Tratando-se a questão habitacional de legítima prioridade
em nossa agenda de governo, estou certo de que a proposta irá
merecer o valioso e imprescindível apoio dessa Egrégia Assembléia.

Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.
PROJETO DE LEI N° 1.877/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o
imóvel que especifica.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Sabinópolis o imóvel de sua propriedade constituído por um terreno
com área de 10.000 m 2 (dez mil metros quadrados) situado no
Povoado de Tona, registrado sob o n° 4367; Livro 3-E, FIs. 80, em 2
de agosto de 1956, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Sabinópolis

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
regularização de ocupação, urbanização, reorganização da área e
implantação de redes de água e esgoto, pelo Município.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no
caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM W283/2004*
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Belo Horizonte, 15 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, o projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a reverter
ao patrimônio dos herdeiros de Pedro Fófano o imóvel que especifica'.

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"O imóvel, objeto deste Projeto de lei, foi doado ao Estado de Minas
Gerais pelo Sr. Pedro Fófano e outros, destinado à construção de um
prédio escolar. Funcionou no local a Escola Estadual 'Júlio Fófano'
posteriormente municipalizada.

Considerando a falta de demanda escolar. a escola encontra-se
ociosa, inexistindo qualquer projeto que justifique a reativação do
estabelecimento de ensino ou previsão para outra utilização".

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa, o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Mauri Torres. Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.878/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter aos herdeiros de Pedro

Fóf ano o imóvel que especifica.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter aos herdeiros

de Pedro Fófano o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído pelo terreno com área de 11.050.00m 2 . situado no lugar
denominado "Córrego das Marianas", no Município de Tuiutinga,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Visconde do Rio Branco, sob o n° 19.286. do livro 3-X, fls. 86.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 284/2004k

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
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Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso
da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, o projeto de lei que 'Autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tapiraí os imóveis que especifica".

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"Os imóveis, objeto deste projeto de lei, foram adquiridos pelo
Estado de Minas Gerais por doação da Prefeitura Municipal de
Tapiraí, destinados à construção de Postos de Saúde, encontrando-se
em funcionamento nos locais os Postos de Saúde Altolândia e de
Tapiraí.

A Prefeitura Municipal solicitou a doação dos imóveis, com o objetivo
de reformá-los e ampliá-los o que proporcionará melhora significativa
no atendimento ao público".

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa, o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Mau ri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.879/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tapiraí os

imóveis que especifica.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Tapiraí, os seguintes imóveis, de propriedade do Estado de Minas
Gerais:

- imóvel constituído pela área de 350,00 m 2 , situado no Distrito de
Altolândia, no Município de Tapiraí, registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Bambuí, sob o n° - 1 - 6.207, do livro 1-13,
fis. 25; e

II - imóvel constituído pela área de 400,00 m 2 , correspondente ao
lote n° 4, do quarteirão 14, no Município de Tapiraí, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, sob o n° R -
26.825, do livro 3-N, fls. 184.

Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos nos incisos 1 e II
deste artigo destinam-se ao funcionamento de Centros de Saúde.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, no parágrafo único do art. 1°.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 83/2004
Altera o § 1 0 do art. 36 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O § 1° do art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 36 -	...........................................................

§ 10 - Respeitada a aposentadoria especial instituída pela Lei
Complementar Federal n° 51. de 20 de dezembro de 1985, as
exceções ao disposto no inciso III deste artigo, alíneas a" e 'c', no
caso de exercício de atividades consideradas penosas. insalubres ou
perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal..

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 1° de junho de 2004.
Sargento Rodrigues - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Milton -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca
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Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Arlen Santiago.

Justificação: Esta proposta de emenda visa esclarecer - para que
não reste nenhuma dúvida interpretativa e para que sejam evitadas
graves lesões aos direitos dos policiais civis - que a Lei Complementar
Federal n° 51. de 1985 (conquanto seja uma lei nacional), deve ser
aplicada à realidade dos servidores policiais mineiros, porque ela foi
recepcionada pela Constituição da República de 1988 e também está
em absoluta consonância com a Emenda à Constituição n° 20, de
1998.

A referida matéria trata da aposentadoria especial dos servidores
policiais, o que, no texto atual da Carta Magna, encontra-se no § 4 0 do
art. 40, cuja redação foi dada pela Emenda à Constituição n° 20, de
1998:

"Art. 40- .................................................................
§ 40 - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, definidos em lei complementar".

Ora, no que se refere aos servidores das carreiras policiais,
sabemos que já existe regulamentação relativa aos requisitos e
critérios diferenciados mencionados pelo art. 40, § 40• da Constituição
da República. Trata-se da Lei Complementar Federal n° 51, de
20/12/85, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial.

De acordo com o estabelecido no aludido diploma legal, o servidor
policial tem direito de se aposentar após 30 anos de serviço, desde
que 20 deles dedicados ao exercício de cargo de natureza
estritamente policial. Com isso, configura-se claramente o
reconhecimento da especificidade da função policial, que expõe o seu
titular a riscos permanentes. Tal função gera imenso desgaste na vida
profissional, podendo comprometer a saúde e até a integridade física
do servidor.

A Lei Complementar Federal n° 51, de 1985, ainda que editada sob
o regime constitucional anterior, foi, sem dúvida, recepcionada pela
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Constituição vigente, permanecendo válida mesmo apôs a Emenda à
Constituição n°20. de 1998. Isso porque a citada norma se harmoniza
perfeitamente com o comando de serem adotados, por meio de lei
complementar, critérios e requisitos diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos servidores públicos, no caso de atividades
exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem
sua saúde ou integridade física.

Restaria analisar se a lei complementar prevista no art. 40. § 40 . da
Lei Maior é da União, com abrangência nacional, ou de cada ente
federativo, em seu respectivo nível de governo. Dito de outra forma,
resta saber se a Lei Complementar Federal n° 51. de 1985, aplica-se a
todos os servidores policiais civis ou apenas aos da União.

Se o dispositivo estabelecesse que os critérios para aposentadoria
especial do servidor fossem definidos em lei, sem qualificá-la, não
haveria dúvida de que a matéria seria regulada pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, para as suas
respectivas administrações, já que estariam dispondo sobre direitos
dos seus servidores. Aliás, nesse caso, tais direitos poderiam constar
das leis que aprovassem os regimes jurídicos dos servidores dos
diversos entes federativos.

No entanto. o constituinte teve o cuidado de determinar que a
regulamentação fosse objeto de lei complementar à própria
Constituição Federal. Essa idéia fica, ainda, reforçada quando se
imagina a absoluta inconveniência de uma norma que regulamente a
matéria em tela não ser nacionalmente unificada, o que conduziria a
sérias dificuldades em sua implantação e poderia levar a um
tratamento não isonômico, ferindo um dos princípios basilares da
própria Carta Magna brasileira.

Ademais, o próprio comando contido no art. 1° da Lei Complementar
Federal n° 51, de 1985, é expresso quanto a sua extensão, não a
limitando aos policiais da União: "Art. 1° - O funcionário policial será
aposentado ...".

Por outro lado. também cabe comentar que o referido dispositivo
constitucional não foi objeto de alteração na Emenda à Constituição n°
41. de 2003, que não trouxe alterações específicas para a
aposentadoria do servidor policial.
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Diante do exposto, é necessário fixar algumas fortes conclusões, a
partir das quais exsurge a profunda relevância da aprovação desta
proposta de emenda, já que vimos vendo no Estado um grande
desrespeito aos direitos dos servidores policiais, desrespeito esse que
se encontra assentado fragilmente na tese de que a citada lei
complementar não se aplica aos nossos policiais civis.

As conclusões a que nos referíamos são as seguintes:
1 - existe no texto constitucional vigente a previsão de que é

possível conceder aos servidores policiais uma aposentadoria
especial:

2 - a matéria é regulamentada pela Lei Complementar Federal n° 51
de 1985. cujo texto é de âmbito nacional, sendo, portanto, aplicável à
União, aos Estados e ao Distrito Federal. Ademais, a aludida lei foi
recepcionada pela Constituição da República e não contradita em
nada a Emenda à Constituição n° 20. de 1998, tanto é que ela vem
sendo aplicada perfeitamente no caso das aposentadorias dos
policiais da Polícia Federal e de vários outros Estados da Federação;

3 - se a administração pública estadual não reconhece o direito dos
servidores policiais mineiros, cabe a nós, legisladores, apresentar uma
solução normativa que resguarde um direito assegurado em norma
complementar nacional, para evitarmos que todas essas questões
parem no Judiciário, acirrando conflitos e postergando o cumprimento
de direitos.

Desse modo, peço a colaboração dos nossos pares para a
aprovação desta proposta de emenda à Constituição mineira e para
solucionarmos, de vez, a situação problemática, que vem se
arrastando, da aposentadoria especial dos policiais civis mineiros.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.88012004
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, com sede e foro no

Município de Francisco Sá. é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade a prática da caridade cristã por meio da
assistência social e da promoção humana.

No âmago de seu objetivo maior, visa manter estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos: criar e manter
serviços destinados ao atendimento de famílias e pessoas
necessitadas, tais como assistência médica, dentária, moral, religiosa.
etc.

No desenvolvimento de suas atividades o Asilo São Vicente de
Paulo não faz nenhuma distinção de raça, cor, condição, credo político
e religioso.

Os serviços prestados por essa entidade são de valor inestimável, e
ela apresenta todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública. Por isso contamos com o apoio de nossos ilustres
pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.881/2004
Declara de utilidade pública a Associação Eldorado de Apoio à Vida,

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

de Apoio á Vida, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo do projeto em apreço é que a referida

Associação seja declarada de utilidade pública. A Associação
Eldorado de Apoio à Vida é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade congregar os pais dos alunos portadores de
necessidades especiais, estimulando o desenvolvimento reabilitativo
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psicopedagógico de seus filhos, bem como sua inserção no mercado
de trabalho por meio de cursos, palestras e da realização de
atividades artesanais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.882/2004
Dá a denominação de Rodovia Dom Celestino ao trecho da MG-350

que liga a Ponte de Santo Antônio, via Delfim Moreira, ao Bairro da
Barreira, na Rodovia BR-459.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Dom Celestino o trecho da

Rodovia MG- 350 que liga a Ponte de Santo Antônio, via Delfim
Moreira, ao Bairro da Barreira, na Rodovia BR-459.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2004.
Laudelino Augusto
Justificação: Dom Pedro Celestino de Barros Moraes tinha como

nome de batismo Antônio. Nasceu a 31/3/10, em Bariri, SP. Era filho
único de Joaquim Gonçalves e de Carolina Correa de Barros.

Cursou o primário no grupo escolar de sua cidade e o ginasial na
cidade de Jaú, SP, no Colégio São Norberto, dirigido pelos cônegos
premonstratenses, oriundos da Bélgica. Este colégio, dirigido pelos
cônegos, foi muito lucrativo para sua vida espiritual. Através do
Cônego Leopoldo Ostewik conheceu o Mosteiro de São Bento do Rio
de Janeiro, onde ingressou no dia 20/3/29, mês em que completou 19
anos de idade.

Foi admitido no noviciado em 7/7/30. Fez sua primeira profissão a
8/12131, e sua profissão solene se deu em 8/12/34. Foi ordenado
sacerdote no dia 19/12/36, pelo à época Núncio Apostólico do Brasil,
Dom Bento Aloísio Masella. No quarto domingo do Advento celebrou a
sua primeira missa.

Em 1943. foi nomeado Prior do Mosteiro do Rio de Janeiro por Dom



Abade Tomaz KelIer.
Em um domingo pelas 9 horas, antes da missa conventual que nos

domingos é sempre celebrada às 10 horas, Dom Celestino procurou o
Abade Dom Martinho Michier em sua cela e lhe falou que sentia desde
o seu noviciado um desejo muito intenso pela vida monástica
contemplativa. Havia relutado muito a respeito desse desejo. mas ele
voltava sempre e cada vez mais forte. Dom Celestino disse ainda que
tinha medo que na hora de sua morte Deus lhe dissesse: "Tantas
vezes lhe pedi que trabalhasse pela fundação de um mosteiro de vida
contemplativa no Brasil e não me atendeste". Procurou também Dom
Arquiabade Plácido Staeb que não só acolheu a idéia da fundação de
um mosteiro beneditino contemplativo na congregação, mas também
afirmou que se fosse mais jovem iria junto para tal fundação! A
bênção dos dois abades tranqüilizou Dom Celestino. pois, como a
vontade de Deus se manifesta através dos superiores, viu claramente,
na realização dessa obra, a vontade de Deus. Restava saber onde
construir o mosteiro.

No começo de 1955, D. Celestino foi a Aparecida, e ficou hospedado
num convento redentorista. Lá, conversando com um sacerdote.
expôs que estava procurando um lugar para construir um mosteiro
contemplativo. O padre então lhe disse que a maioria dos peregrinos
que vinham ao Santuário de Aparecida eram do Sul de Minas e que
havia um ônibus de lá para Itajubá. Dirigiu-se, então, a esta cidade e,
após várias viagens, não encontrou nenhum terreno adequado. Meio
entristecido. Dom Celestino foi a antiga Capela da Santa Casa para
rezar diante do Santíssimo. Ali pediu a Deus que, se fosse de sua
vontade, mandasse um sinal. No outro dia, através do à época vigário
de Itajubá. Padre Agostinho Picard, soube que um senhor de nome
Benedito Rodrigues Ferreira, casado com a Sra. Dona Rosa Cortez
Ferreira, estava disposto a apresentar-lhe algumas terras em Delfim
Moreira. Indo até lá, procurou, através do vigário, Padre Arlindo
Giacomelli. o Sr. Benedito Ferreira. que. por seu genro. Sr. Luís Vieira
Pinto, o fez ver as prováveis terras para a construção do mosteiro;
infelizmente, porém. Dom Celestino disse ao Sr. Benedito Ferreira que
não havia encontrado um lugar propicio. Algum tempo depois, Dom
Celestino, parando de trem na antiga estação do Barreirinho ficou



admirado com a beleza do lugar. O Sr. Benedito Ferreira lhe disse que
possuía, nesse local, algumas terras. Resolveu, então, ir até lá
novamente com o Sr. Luís Vieira Pinto. Era uma fazenda arrendada
ao filho do Sr. Benedito Ferreira, Sr. Florival Rodrigues Ferreira,
casado com Dona Rita. Quando viu toda a serra de água limpa com
toda a sua grandeza panorâmica, ficou extasiado, pois nunca vira
nada igual. O Sr. Luís Vieira notou em Dom Celestino algo diferente e
pensou consigo mesmo: "Encontrou o lugar desejado". Dom Celestino
imediatamente lançou duas medalhas nesse local: uma de Nossa
Senhora e outra de São Bento para que tomassem posse do terreno
para si, isto é, para Deus.

Com a devida licença dos seus superiores, iniciou a fundação do
Mosteiro de Santa Maria de Serra Clara, nesse local, que fica nos
contrafortes da serra da Mantiqueira, a 1.200 metros de altitude. As
terras foram em parte recebidas por doação do Sr. Benedito Ferreira,
e em parte compradas com o auxílio de seu pai. Dom Celestino
desejava um mosteiro rural, de vida austera, de caráter mais
contemplativo.

Em 12/10/57, realizou-se a bênção e a inauguração no novo
mosteiro, por Dom Arquiabade Plácido Staeb, estando presentes Dom
Abade Martinho Cichler e alguns monges do Rio, entre os quais Dom
José de Bastos (falecido em 1968), seu primeiro companheiro de
fundação. Logo ingressaram três postulantes: Ir. José Catarino, Ir.
Petrônio Magalhães e Ir. Tito Marcondes Júnior.

Em 315/65, fez profissão o primeiro monge de Serra Clara, Ir. Mauro
França Duarte dDliveira, e na mesma data do ano de 1971, Dom
Bento Gomes.

Dom Celestino era um homem culto e profundamente orante, apesar
de ter a responsabilidade de prior, mestre de noviços e celeireiro, era
verdadeiramente um contemplativo. Trazia em si um grande senso e
capacidade para perceber os sinais de Deus no quotidiano da vida.
Apesar das grandes dificuldades que o mosteiro passou, nunca
duvidou da presença de Deus e do Seu amor a Serra Clara. Dizia
sempre: "Deus quer este mosteiro de vida contemplativa... Devemos
ser esta presença orante no mundo". Balbuciava sempre as orações
que mais gostava, a saber: a invocação ao Espírito Santo ("Vinde.
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Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis.....) e a Oração a
Nossa Senhora ("Sub tuum praesidium"). Como sempre confiou Serra
Clara à Providência Divina, quando nada tinham para comer,
imediatamente aparecia tudo, e tudo em abundância. Interpelado certa
vez pelos Irmãos sobre o que seria de Serra Clara sem sua presença.
Dom Celestino serenamente respondeu que o mosteiro é obra de
Deus, e não dele. Admitia que Deus não lhe daria a graça e o prazer
de vê-lo povoado com muitos monges, pois não seria com ele que a
obra de Deus floresceria. Serra Clara, dizia ele, é um desafio para o
homem moderno, que sente uma necessidade vital de silêncio e
contemplação. Aceitou sofrer e morrer por Serra Clara. Dizia,
outrossim, que, depois de sua morte, Deus faria florescer de vocações
Serra Clara. Assegurava. também. que Serra Clara haveria de ser
sempre um mosteiro simples e pequeno a iluminar a vida da Igreja.

Como homem de Igreja. amou-a intensamente, rezando e
oferecendo por ela os grandes sacrifícios de sua vida. Era um homem
realizado e feliz, pois sentia Deus em tudo o que fazia. Tudo
procurava fazer com perfeição e zelo monástico, desde as coisas
materiais até as coisas espirituais. Quando as coisas não corriam bem
na vida comunitária, o encontravam sempre de joelhos diante do
sacrário.

A sua saúde física aos poucos vinha declinando. No dia 23/5/95
sofreu um derrame, sendo logo internado na Santa Casa de Itajubá.
Ali lhe foram ministrados os últimos sacramentos por Dom Bento
Gomes. tendo recebido a visita do Sr. Arcebispo de Pouso Alegre,
Dom João Bergesse.

No dia 27/5/95, às 4 horas, acolheu a vinda do Senhor. As suas
exéquias foram realizadas na tarde do mesmo dia de sua morte,
sábado, na capela do Mosteiro, antes da 1 Véspera da Ascensão do
Senhor. Nela estiveram presentes. Dom Basilio Penido, então Abade
Presidente da Congregação Beneditina do Brasil, que presidiu os ritos,
concelebrando com ele a Eucaristia. Dom José Palmeiro Mendes,
Abade do Mosteiro do Rio de Janeiro e Dom Bento Gomes. nomeado
novo prior de Serra Clara. As cerimônias fúnebres tiveram grande
acompanhamento de autoridades e do povo da região.

0 arcebispo de Pouso Alegre, Dom João Bergesse, impossibilitado



381

de comparecer às exéquias, fez questão de celebrar a missa do
sétimo dia, com ele concelebrando Dom Bento Gomes e o pároco de
Delfim Moreira, Padre Arlindo.

No dia 6/11/2002, Dom Prior Bento de Lyra Albertin, com a licença
de Dom Arquiabade Emanuel d'Able do Amaral, fez exumar os ossos
de Dom Celestino. Após a missa conventual do dia 10/11/2002,
estando presente a Revda. Madre Martinha (Prioresa do Mosteiro de
Caxambu) e inúmeros fiéis, na nova Igreja ainda em construção,
foram seus ossos definitivamente depositados numa sepultura, onde
aguarda a Ressurreição final.

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

PROJETO DE LEI N° 1.883/2004
Dispõe sobre a adição de ácido fálico e de ferro nas farinhas de

trigo, de milho e de mandioca, produzidas e comercializadas no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E obrigatória a adição de ácido fólico e de ferro nas farinhas

de trigo, de milho e de mandioca, produzidas e comercializadas no
Estado de Minas Gerais, inclusive aquelas destinadas a uso industrial.

§ 1° - Nas embalagens de farinha de trigo, de milho e de mandioca
serão impressas informações sobre as quantidades de ácido fólico e
de ferro adicionadas e sobre os efeitos decorrentes de suas
propriedades.

§ 20 - Os percentuais de ácido fólico e de ferro adicionados às
farinhas de trigo, de milho e de mandioca serão estipulados conforme
determinação do órgão competente.

Art. 20 - O descumprimento desta lei constitui infração sanitária,
sujeitando os infratores às penalidades previstas em lei, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.

Parágrafo único - A todo material apreendido será adicionado ácido
fálico e ferro, na proporção determinada pelo órgão competente, e
será distribuído a programas estaduais de caráter social.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de
sua publicação.



Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2004.
Miguel Martini
Justificação: O projeto de lei em epígrafe estabelece a

obrigatoriedade de as farinhas de trigo, milho e de mandioca
produzidas e comercializadas no Estado de Minas Gerais conterem
ácido fálico e ferro em percentual a ser estipulado por órgão
competente.

Determina, ainda, que as embalagens devem conter informações
sobre a quantidade de ácido fálico e de ferro adicionada ao alimento e
sobre os seus efeitos.

Como sanção pelo descumprimento da lei, sujeitar-se-ão os
infratores a apreensão do produto e a multa pecuniária. Ademais, ao
produto apreendido também deverá ser adicionado ácido fólico e ferro
para que. posteriormente. seja distribuído a programas estaduais de
caráter social.

A Organização Mundial de Saúde - OMS - e a Organização Pan-
Americana de Saúde - OPAS - recomendam a adição de ácido fálico
aos alimentos, como forma de diminuir a incidência de doenças
congênitas, em particular, as malformações do fechamento do tubo
neural (mielomeningocele), fenda lábio-palatina, malformações
cardíacas e renais.

Os benefícios advindos da ingestão de ácido fálico ou folato são
inegáveis. Essa vitamina do complexo B previne a malformação do
tubo neural - estrutura precursora do cérebro e da medula espinhal -
no feto. Evita, portanto, que bebês apresentem deformações como a
anencefalia (ausência de cérebro). espinha bífida e meningocele
(defeitos na coluna), que podem resultar em morte, paralisia dos
membros, hidrocefalia e retardo mental, em alguns casos. Segundo
estudo britânico, cerca de 70% dos casos de defeitos do tubo neural
poderiam ser evitados com a suplementação de ácido fálico.

Estudo da Universidade da Califórnia, publicado no "Journal of the
American Medical Association", atesta que o ácido fólico, assim como
a vitamina B12, está associado à redução das taxas de óbito
relacionadas com doenças cardíacas na população norte-americana
adulta. Os altos níveis de hornocisteina nessa população - indicativo
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do risco de doenças cardíacas - sofreram queda desde que a Food
and Drug Administration - obrigou, em 1998, que todos os produtos
enriquecidos à base de grãos contivessem 140 microgramas de ácido
fólico a cada 100 gramas.

A estimativa do Ministério da Saúde é de que cerca de 45% das
crianças até cinco anos tenham algum grau de anemia, que provoca
apatia e interfere no seu desenvolvimento e desempenho intelectual,
além de aumentar a vulnerabilidade a infecções. Gestantes também
são um grupo de risco para essa carência, que pode levar ao baixo
peso do recém-nascido.

Quanto ao mérito econômico da proposição, a análise de custo-
efetividade da adição de ácido fálico e de ferro à farinha de trigo e de
milho revela que os benefícios para a saúde advindos da fortificação
desses alimentos são muito superiores aos custos de acréscimo
desses nutrientes nas farinhas.

Pesquisas demonstram que esse custo seria de R$0,0005 (cinco
décimos de milésimos de real) por cada quilograma de farinha.
Portanto, o custo para a indústria é insignificante, ainda mais quando
se levam em consideração os incomensuráveis ganhos à saúde que
deve gerar.

Por considerar esta proposição de extrema importância para o
fortalecimento da saúde no Estado de Minas Gerais e por tratar-se de
uma forma auxiliar na prevenção da anencefalia, pedimos o apoio de
todos os parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.274/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Município
de Jacutinga pelo transcurso do seu 103 0 aniversário.

N° 3.275/2004, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Pinto
Coelho, solicitando seja inserido nos anais da Casa voto de
congratulações com o Município de Extrema pelo transcurso do seu
103° aniversário. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.276/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido



nos anais da Casa voto de aplauso à ASSPROM pelo 29" aniversário
de sua fundação. (- A Comissão do Trabalho.)

N" 3.277/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais de Casa voto de aplauso ao jornal "Edição do Brasil" pelos
seus 22 anos de fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.278/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de congratulações com a diretoria da Rádio
Inconfidência pelos 68 anos de fundação dessa emissora. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 3.24712004. nos
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N' 3.279/2004, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os organizadores da II
Agrofeira - Feira da Agroindústria do Produtor Rural da Zona da Mata-,
a realizar-se neste mês, em Ubá. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso VII do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a Universidade Federal de Viçosa pelo transcurso
do 78° aniversário de sua fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

do Trabalho e do Deputado Wanderley Ávila.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
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apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação,
na 22 a Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura. do Requerimento n° 3.250/2004, do Deputado Sebastião
Helvécio (Ciente. Publique-se.).

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

Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum especial para a votação de vetos e
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação, mas o há para a discussão
das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei Complementar n° 88, que institui as Carreiras do
Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos
do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o
Deputado Rogério Correia e indaga do Deputado se está em
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.115, que dá nova denominação ao Conselho
de Participação e Integração da Comunidade Negra, define sua
competência e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art.
145 do Regimento Interno, designa relatora da matéria a Deputada Jô
Moraes e indaga da Deputada se está em condições de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental.

0 Sr. Presidente - Discussão, em turno único. do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n0 16.144, que institui o sistema de reserva de
vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - para os
grupos de candidatos que menciona. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art.
145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado
Miguel Martini e indaga do Deputado se está em condições de emitir
seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, em razão da
importância e da complexidade da matéria, que exige uma análise
mais acurada, farei LISO do prazo regimental, a fim de me debruçar
sobre o assunto para oferecer um parecer correto e justo.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para a

votação de vetos e considerando que estes se encontram sobrestando
as demais matérias constantes na pauta, a Presidência encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a reunião especial de
amanhã, dia 16. às 8h30min, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S

LEGISLATURA. EM 219/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Doutor Ronaldo e Padre João
(substituindo este ao Deputado Laudelino Augusto, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria OUvia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação
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final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n°
1.85312004 (Deputado Doutor Ronaldo) e Projetos de Lei n

o
s 621 e

743/2003 (Deputado Padre João). Passa-se à la Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.853/2004 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo) e dos Projetos de Lei n os 621 e 743/2003
(relator: Deputado Padre João). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.

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

1.834/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja instituída a Semana de Luta contra o
Câncer da Mama, a ser realizada na terceira semana do mês de julho
de cada ano.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, 'a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo" e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de
ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. A



União compete legislar privativamente sobre as matérias em que
predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República aos Estados, sobre as de predominante
interesse regional: e aos municípios, sobre assuntos de interesse
local, conforme preceitua o seu art. 30, 1.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1° do
art. 25 da referida Constituição. E a chamada competência residual,
que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
qualquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa dos titulares do Executivo, do Legislativo e do
Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada: infere-se,
portanto. que a qualquer membro deste parlamento é facultada a
iniciativa do processo legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.834/2004.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Laudelino

Augusto - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 655/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 655/2003 originou-se de proposição
desarquivada. nos termos do § 3° do art. 180 do Regimento Interno.
pelo Deputado Arlen Santiago e dispõe sobre a política estadual de
arquivos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as emendas que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer para o 1° turno,
nos termos do art. 188, c/c O art. 102, VI. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação



A guarda e a conservação de documentos públicos têm preocupado
administradores e governantes desde épocas remotas. Descobertas
arqueológicas ocorridas nos vales da Mesopotâmia e do Nilo
revelaram verdadeiros arquivos produzidos pelas civilizações sumério-
acadiana, babilônica e egípcia, sob a forma de placas de argila e de
rolos de papiro, em que foram registradas atividades diplomáticas,
administrativas e comerciais. Tais descobertas mostram que a
necessidade de se preservarem os documentos públicos acompanha
a marcha da civilização; entretanto, nas sociedades contemporâneas
só recentemente a gestão dos acervos arquivísticos passou a
constituir objeto específico das políticas de governo, com o
reconhecimento de que todos cidadãos têm direito ao acesso às
informações neles contidas, bem como o estabelecimento das
condições necessárias para esse acesso.

A Constituição Federal, no § 2° do seu art. 216, determina que
cabem à administração pública a gestão da documentação
governamental e a adoção de providências para se franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.

A Lei Federal n°8.159, de 8/1/91, estabeleceu a política nacional de
arquivos, com o objetivo de revitalizar os serviços arquivísticos do
Governo por meio de programas de ações relacionadas com a
produção, a tramitação, o uso, a avaliação e o arquivamento de
documentos. Essa lei, em seu art. 21, dispõe que as legislações
estadual, do Distrito Federal e municipal definirão os critérios de
organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem
como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na
Constituição Federal e na citada lei.

Na esfera federal, o Código de Classificação de Documentos de
Arquivo para a Administração Pública e a Tabela Básica de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo foram
elaborados por técnicos do Arquivo Público Nacional e são normas
essenciais para a organização arquivística e para a racionalização e o
controle das informações, além de facilitarem o acesso seguro aos
documentos.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, as normas que regem a
matéria estão contidas na Lei n° 11.726, de 30/12/94, que dispõe
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sobre a política cultural do Estado. A proposição em tela pretende
instituir uma política pública de arquivos que defina critérios de gestão
e conservação tanto dos documentos públicos quanto daqueles
produzidos pelo poder público, OU que. embora de natureza privada.
sejam de interesse social. Pretende ainda estabelecer com clareza a
política de acesso e consulta aos documentos de interesse historico.

A política de arquivos deve considerar a racionalização de serviços,
com vistas a melhor aproveitamento dos espaços físicos e redução de
custos operacionais. sem prejuízo da agilidade na recuperação de
informações. Cumpridas suas finalidades, e após avaliação técnica, os
documentos podem ser eliminados, o que contribuirá para melhor
utilização dos espaços e aperfeiçoamento dos serviços.

Segundo Schellenberg (2002), os valores inerentes aos documentos
públicos modernos são de duas categorias: valores primários e
valores secundários. O valor primário fundamenta-se na própria razao
de ser dos documentos e tem que ver com a utilização deles para fins
administrativos, fiscais e legais pela organização produtora.

Os valores primários compreendem os valores administrativo, fiscal
e legal. De acordo com o "Dicionário de Terminologia Arquivística do
Conselho Internacional de Arquivos", valor administrativo é o valor do
documento-arquivo para a condução de transações administrativas
correntes e futuras ou como evidência dessas transações. E chamado
também de valor operacional. Valor fiscal é o valor que detêm os
documentos-arquivos para a gestão de transações fiscais ou
financeiras correntes ou futuras. Por sua vez, valor legal é o valor
inerente a certas categorias de documentos que permitem a defesa
dos direitos das pessoas físicas ou jurídicas.

O valor secundário está relacionado com o potencial de uso
existente nos documentos. mesmo depois de encerrada a sua fase
corrente, pois as informações nele registradas, consideradas
testemunho privilegiado e objetivo, são de interesse para outras
pessoas que não os produtores. O valor secundário possui dois
aspectos: o valor probatório e o valor informativo. O termo "probatório"
é usado na Arquivologia para designar o valor de testemunho do
documento em relação às atividades executadas por organizações ou
indivíduos. Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística do
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Conselho Internacional de Arquivos, valor probatório é o valor de
documentos/arquivos de uma instituição ou organização que fornece a
evidência de sua origem, estrutura, funções, procedimentos e
transações significativas ( ... ).'. O mesmo dicionário define 'valor
informativo' como "o valor dos documentos/arquivos para referência e
pesquisa derivado da informação que eles contêm ( ... )". O valor
probatório e o informativo dão o caráter permanente ao documento de
arquivo. Segundo dados da UNESCO, somente cerca de 2% a 5% do
total de documentos produzidos e acumulados pelas organizações
possuem valor probatório e informativo.

Segundo a abordagem do 'Ciclo Vital dos Documentos" ou das "Três
Idades", concebido em 1940 por Phillip O. Brooks e desenvolvido por
Solon J. Buck, os documentos passam por três fases distintas de
arquivamento para cumprirem seu ciclo de vida: a fase corrente ou
primeira idade, na qual são freqüentemente consultados e de uso
exclusivo da fonte geradora, cumprindo ainda as finalidades que
motivaram a sua criação: a fase intermediária ou segunda idade,
quando são de uso eventual pela administração que os produziu,
devendo ser conservados em depósitos de armazenagem temporária,
aguardando sua eliminação ou recolhimento para a guarda
permanente: e a fase permanente ou terceira idade, na qual os
documentos já cumpriram as finalidades de sua criação, porém devem
ser preservados em virtude do seu valor probatório e informativo para
o Estado e o cidadão. A gestão de documentos deve considerar essas
três fases.

O processo de avaliação de documentos de arquivo requer, para o
estabelecimento de critérios de valor, a participação de pessoas
ligadas a diversas áreas profissionais, pois é necessário identificar a
utilidade das informações neles contidas. Assim, devem-se compor
comissões de avaliação de documentos de arquivos com arquivista ou
responsável pela guarda de documentação, servidores das unidades
organizacionais às quais se referem os documentos, especialistas do
campo do conhecimento de que trata o acervo objeto de avaliação,
profissional da área jurídica, que avalia o valor legal dos documentos.
E importante que os servidores dos órgãos ou das entidades
produtoras e acumuladoras dos documentos, que possuem o
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conhecimento necessário para identificar os seus valores
administrativo, fiscal, legal, informativo e probatório, determinem os
seus prazos de guarda e destinação final.

Esta Comissão agradece a participação efetiva das servidoras do
Arquivo Público Mineiro Edilane Maria de Almeida Carneiro.
Superintendente do Arquivo Público Mineiro, Augusta Aparecida
Cordoval Caetano, Diretora de Gestão de Documentos, Maria de
Fátima da Silva Corsino. Assessora da Diretoria de Gestão de
Documentos, e Emília Barroso Cruz. Assessora da Diretoria de
Gestão de Documentos, que contribuíram de maneira expressiva para
o aperfeiçoamento do projeto.

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

655/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição das Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de Constituição e
Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a política estadual de arquivos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 - Incumbem ao poder público a gestão e a proteção dos
documentos de arquivos, os quais constituem instrumento de apoio à
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, bem como
elemento de informação e prova.

Art. 2° - Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos
de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência
do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física.
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos
documentos.

Art. 3° - Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas relativas à sua produção.
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.



§ 10 - Consideram-se documentos correntes aqueles usados
freqüentemente para a condução das atividades de uma agência.
instituição ou organização, os quais, entretanto, continuam a ser
mantidos no local de origem.

§ 20 - Consideram-se documentos intermediários aqueles utilizados
esporadicamente na condução das atividades, os quais devem ser
transferidos dos escritórios para um depósito de arquivamento
intermediário, onde aguardam a destinação final.

§ 30 - Consideram-se documentos de valor permanente aqueles de
valor histórico, informativo e probatório, que devem ser definitivamente
preservados.

§ 40 - Para os fins desta lei, considera-se documento de valor
probatório o que forneça evidência de:

- origem ou estrutura de um órgão ou instituição;
II - procedimentos ou transações que sejam inerentes às atividades

de órgãos ou instituições.
Art. 4° - As ações do poder público relacionadas com as atividades

arquivísticas constituem a política estadual de arquivos, que tem como
objetivos:

- fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;
II - assegurar a adequada gestão dos documentos públicos, bem

como a preservação dos patrimônios arquivísticos público e privado
de interesse público e social;

III - promover a formação adequada de recursos humanos;
IV - prover a atividade arquivística dos recursos materiais

necessários;
V - assegurar o acesso às informações contidas nos documentos

dos arquivos, observadas as disposições legais.
Parágrafo único - Na realização das ações de que trata o "caput"

deste artigo, levar-se-á em conta a função social dos arquivos
públicos e privados, devendo-se garantir a plena participação da
sociedade.

Capítulo II
Dos Arquivos Públicos

Art. 50 - São arquivos públicos os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos por órgão ou entidade da administração direta
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ou indireta do Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência
de funções administrativas, legislativas ou judiciárias.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se também
arquivo público o conjunto dos documentos produzidos e recebidos
por entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 60 - A gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos
cabem ao poder público, que manterá órgão e recursos
especializados indispensáveis à sua guarda e conservação.

Art. 70 - Os documentos de valor permanente são inalienáveis, e a
sua guarda. imprescritível.

Art. 80 - A cessação das atividades de órgão ou entidade
responsável pela guarda e gestão de documentos de interesse
arquivístico implica a transferência de seu acervo à instituição
sucessora ou o recolhimento da documentação à instituição
arquivística pública.

Capítulo III
Dos Arquivos Privados

Art. 90 - São arquivos privados os conjuntos de documentos
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado em decorrência de suas atividades.

Art. 10 - O arquivo privado que reúna conjunto de fontes relevantes
para a história e o desenvolvimento científico estadual ou nacional
poderá ser identificado pelo poder público como de interesse público e
social.

§ 1 - A proteção dos arquivos privados identificados como de
interesse público e social e o acesso a eles serão incentivados pelo
Estado.

§ 20 - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados
como de interesse público e social dependerá de autorização
expressa de seu proprietário ou possuidor.

§ 30 - Os arquivos privados identificados como de interesse público e
social poderão ser depositados, a titulo revogável, ou doados aos
arquivos públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 4 - Aplicar-se-ão aos arquivos privados identificados como de
interesse público e social os dispositivos do artigo 13 da Lei Federal
8.159. de 8 de janeiro de 1991.
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Art. 11 - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas
produzidos anteriormente à vigência do Código Civil de 1916 ficam
identificados como de interesse público e social.

Art. 12 - O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado
dos arquivos públicos e dos arquivos privados identificados como de
interesse público e social.

Capítulo IV
Da Organização e Administração de Instituições Arquivísticas Públicas

Art. 13 - A administração da documentação pública ou de caráter
público compete às instituições arquivísticas estaduais.

Parágrafo único - São arquivos públicos do Estado de Minas Gerais:
- o arquivo do Poder Executivo;

II - o arquivo do Poder Legislativo:
III - o arquivo do Poder Judiciário;
IV - o arquivo do Ministério Público;
V - o arquivo do Tribunal de Contas.
Art. 14 - Competem aos arquivos públicos estaduais a gestão, o

recolhimento e a guarda permanente dos documentos públicos e de
caráter público, bem como a implementação da política estadual de
arquivos, no âmbito de sua específica esfera de competência.

Art. 15 - A eliminação de documentos produzidos, ou recebidos por
órgão ou entidade previstos no "caput" e no parágrafo único do artigo
51 desta lei será feita mediante autorização da autoridade competente,
na sua específica esfera de atuação.

§ 1° - Para os efeitos desta lei considera-se autoridade competente
para o Poder Executivo Estadual a instituição arquivística pública -
Arquivo Público Mineiro.

§ 2° - Serão constituídas Comissões de Avaliação de Documentos
de Arquivo específicas de cada órgão ou entidade dos Poderes
Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas que orientarão e realizarão o processo de análise,
avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu
âmbito de atuação, para identificar os documentos para a guarda
permanente e eliminar os destituídos de valor probatório e informativo.

Art. 16 - Cabe às autoridades competentes em suas esferas de
atuação aprovar os instrumentos técnicos de gestão de documentos
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elaborados pelos órgãos ou entidades da administração pública.
Art. 17 - A gestão de documentos públicos será feita pelas

instituições arquivísticas públicas em conjunto com os órgãos e
entidades que lhes deram origem, em suas específicas esferas de
atuação.

Art. 18 - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Público
Mineiro poderá criar unidades regionais.

Capitulo V
Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos

Art. 19 - É assegurado a todos, nos termos de legislação específica,
o acesso aos documentos públicos.

Art. 20 - Classificam- se como sigilosos os documentos cuja
divulgação ponha em risco:

- a segurança da sociedade e do Estado:
II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da

imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este artigo

poderá ser restringido por prazos de até:
- trinta anos contados da data de sua produção, no caso dos

documentos de que trata o inciso 1 do caput" deste artigo, podendo
esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período;

II - cem anos contados da data de sua produção, no caso dos
documentos de que trata o inciso II do "caput" deste artigo.

Capítulo VI
Disposições finais

Art. 21 - A destruição ou a adulteração de documento de valor
permanente ou de interesse público e social sujeita o responsavel a
penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da
legislação em vigor.

Art. 22 - O Conselho Estadual de Arquivos - CEA - é órgão
colegiado, com função deliberativa, e tem por finalidade coordenar a
política estadual de arquivos, bem como estabelecer normas técnicas
de organização dos arquivos da Administração Pública Estadual.

§ 1° - Integrarão o CEA representantes dos arquivos públicos
estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de entidade
estadual ligada à preservação do patrimônio histórico e instituições da
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sociedade civil.
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Ficam revogados os arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de

dezembro de 1994.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.479/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame
altera o art. 80 da Lei n° 3.227, de 25/11/64, que dispõe sobre o
Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí
e dá outras providências.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 e 2, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia para receber parecer quanto ao mérito, no 1°
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.479/2004, oriundo da Mensagem n° 195/2004,

do Governador do Estado, objetiva alterar o art. 8° da Lei n° 3.227, de
25/11/64, que dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí. A alteração propõe que a
Assembléia Geral da Fundação envie ao Executivo duas listas
sêxtuplas de sugestões de nomes para compor o Conselho Diretor,
entre os quais o Governador indicará 3 membros e 3 suplentes.

A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, com sede no
Município de Pouso Alegre, foi criada pela Lei n° 3.227, de 25/11/64, e
regulamentada pelo Decreto n° 8.660, de 3/9/65. Entidade autônoma
com personalidade jurídica adquirida pela inscrição no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, a Fundação tem por objetivo criar e manter o
ensino superior do Vale do Sapucai, promovendo pesquisa e estudos
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em todos os ramos do saber e de divulgação científico-cultural.
Fundações prestam-se, principalmente, à realização de atividades

não lucrativas e de interesse coletivo, geralmente de caráter cultural.
como a educação e a pesquisa. sempre merecedoras do amparo
estatal. Sua instituição depende de autorização de lei específica como
determina o art. 37, XIX. da Constituição Federal. Cabe ao Executivo
providenciar os demais atos necessários à sua formação, visto que só
terão existência legal após sua inscrição no registro competente.

Quando da promulgação da Carta mineira, em 1988, ficou
estabelecido no art. 82 e parágrafos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o prazo de 360 dias para que as
fundações educacionais de ensino superior, instituídas pelo Estado ou
com sua participação. optassem por se integrarem à Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG. Se não se manifestassem dentro do
prazo constitucional estabelecido, as fundações educacionais se
transformariam em fundações públicas.

A Universidade do Vale do Sapucaí, como era denominada, não se
manisfestou no prazo constitucional estabelecido e tornou-se então
uma fundação pública, como dispõe o § 2 0 do citado artigo. Passou
então a denominar-se, conforme o Parecer n° 622, de 11/9/1990, do
Conselho Estadual de Ensino, Fundação de Ensino Superior do Vale
do Sapucai, mantendo os objetivos do ato que a criou.

Os dirigentes das fundações de direito público ou de direito privado,
segundo o art. 39 da Constituição Federal, são investidos nos
respectivos cargos ou empregos públicos na forma que a lei ou o
estatuto estabelecer, e seu pessoal fica sujeito ao regime estatutário
da entidade-matriz.

Conforme dispõe o art. 90, da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Governador prover os cargos de direção ou de
administração superior das autarquias e das fundações públicas.

A proposição em análise está. portanto, em harmonia com o que
dispõe a Carta mineira. Com a alteração que propõe à Lei n° 3.227, o
Governador terá maior liberdade para escolher o que melhor
convenha ao Estado, em pleno exercício do poder discricionário que o
direito lhe concede.

Ao ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria
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recebeu as Emendas n
o
s 1 e 2, que modificam, respectivamente, os

parágrafos 10 e 20 de seu art. 80 .
A Emenda n° 1 dispõe que as listas sêxtuplas serão compostas por

quatro pessoas de ilibada reputação e notório saber, pertencentes ao
quadro funcional da Fundação há mais de dez anos, em substituição à
expressão "quatro professores e empregados da Fundação",
originalmente proposta pelo Governador.

A Emenda n o 2, por sua vez, dispõe que o Conselho Diretor será
obrigatoriamente composto por um representante da comunidade local
e por duas pessoas pertencentes ao quadro funcional da Fundação há
mais de dez anos, em substituição a "dois representantes dos
professores e empregados da Fundação".

Com a redação dada tanto pela Emenda n° 1 como pela Emenda n°
2, entendemos que a Comissão de Constituição e Justiça pretende
valorizar todo o quadro de pessoal da Fundação, não restringindo a
escolha apenas a seu corpo docente, o que poderá incentivar seus
servidores a se aperfeiçoarem e a terem maior interesse pelo sistema
organizacional da entidade. E estamos, portanto, de acordo com as
alterações propostas pelas emendas.

Consideramos que a proposição ora em exame é meritória, uma vez
que dará oportunidade a todos os funcionários da entidade que se
dedicam à educação de exercer cargos de direção, não restringindo a
escolha dos membros do Conselho apenas a seu corpo de
professores. Assim, acreditamos, os interesses da instituição serão
mais bem atendidos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.479/2004 com as Emendas n
os 1 e 2 , apresentadas pela Comissão

de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.548/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
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epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes
sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu
tratamento pelos hospitais públicos do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo' de 15/4/2004, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua ju ridicidade. constitucional idade e legalidade.

Vem, agora, o projeto à Comissão de Saúde para ser apreciado
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. inciso XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela obriga os hospitais públicos do Estado a

oferecer os testes sorológicos para diagnóstico da infecção pelo vírus
HTLV, bem como seu tratamento. O projeto também atribui à
Secretaria de Estado de Saúde a tarefa de fiscalizar o cumprimento da
norma e de promover a divulgação do serviço prestado.

O HTLV é um retrovirus isolado em 1980 que infecta células T
humanas. Identificaram-se dois tipos: o tipo 1, que pode provocar
doença neurológica e leucemia, e o tipo 2, que não se comprovou ser
causa de doença. Uma vez identificados por meio de testes
sorológicos, os portadores do HTLV-I, mesmo sendo assintomáticos,
devem ter acompanhamento periódico, fazendo exames de sangue
tais como hemograma completo, contagem de linfócitos T CD4/CD8.
cultura de linfócitos, protoparasitologia, glicemia e DLH.

Os portadores do HTLV-1 que desenvolvem problemas neurológicos
começam, geralmente, a se queixar de dores nos membros inferiores
e na região lombar e de dificuldade de defecação e micção. Esses
sintomas são sempre progressivos e se manifestam na região abaixo
da linha do umbigo. Já os que desenvolvem a leucemia sofrem as
devastadoras conseqüências da doença e, na maioria das vezes,
chegam ao óbito.

Pode-se então perceber que, uma vez infectado pelo virus, o
paciente passa a precisar de acompanhamento ou tratamento, em
função de ter ou não desenvolvido doença.

Reconhecida a importância do controle dessa infecção, o Ministério
da Saúde, por meio da Secretaria de Assistência à Saúde, incluiu, no
Módulo Sorológico. item 5.1, da Portaria MS/SAS n°163, de 3/12/93,0
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procedimento proposto no projeto, qual seja, o exame anti-HTLV-l/ll.
Assim sendo, o Estado não terá impedimento para implementar as
diretrizes da proposição, uma vez que o procedimento já está
autorizado pelo Sistema único de Saúde - SUS.

Uma das mais eficazes formas de atuação contra o HTLV é evitar o
contágio, combatendo a propagação do vírus, que se dá,
principalmente, pela transfusão de sangue, pelo contato sexual, pelo
compartilhamento de seringas por parte de usuários de drogas
endovenosas e pelo parto normal e aleitamento feito por mãe
soropositiva.

Entendemos, então, que o diagnóstico, o aconselhamento e a
atenção aos portadores do vírus HTLV-1/11 é importante para a
população. observada a diretriz da integralidade da assistência no
Sistema único de Saúde - SUS.

Há, no entanto, alterações a serem feitas no projeto para adequá-lo
ao "modus operandi" do SUS, que prevê a feitura de exames na rede
laboratorial pública e conveniada, e não, na rede hospitalar
propriamente dita.

Assim sendo, apresentamos o Substitutivo n° 1, que, sem alterar o
fito da proposta original, torna o projeto adequado às rotinas
operacionais daquele Sistema.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.548/2004

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

Torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o
diagnóstico da infecção pelo vírus linfotrópico da célula T humana -
HTLV-1/11 -, e o tratamento dos casos identificados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os serviços públicos de saúde oferecerão gratuitamente

testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus
linfotrópico da célula T humana - HTLV-l'll -, em todas as regiões do
Estado, a partir de solicitação médica.

Art. 20 - O paciente diagnosticado como soropositivo terá
aconselhamento clínico e familiar, e as pessoas que manifestarem
doença decorrente da infecção pelo HTLV-1/11 receberão tratamento



em centros especializados.
Art. 3° - O poder público divulgará o disposto nesta lei e adotará

medidas para orientar as equipes que atuam no Programa de Saúde
da Mulher quanto à importância da investigação do HTLV-1/11. nos
casos em que se aplica.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 2004.
Ricardo Duarte. Presidente - Fahim Sawan. relator - Célio Moreira.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 43/2003

Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede
pública estadual.

Aprovado no 1" turno na forma do Substitutivo n° 5, o projeto retorna
agora a esta comissão de mérito a fim de receber parecer para o 21'
turno, nos termos do art. 189. c/c O art. 102. VI. "a". do Regimento
Interno.

Em cumprimento às determinações regimentais, integra este parecer
a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob exame, na forma aprovada pelo Plenário da

Assembléia Legislativa no 1° turno, atende às determinações da
Constituição Federal e da Estadual, que estabelecem o ensino
religioso obrigatório nas escolas públicas, porém facultativo aos
alunos. Atende também à Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB - Lei n°9.394. de 1996). que veda qualquer forma de doutrinação
ou proselitismo. O Estado é laico e assim deve permanecer. Por isso.
não cabe à escola pública um ensino religioso confessional. No
entanto, a religiosidade, porque promove o ser humano em todas as
sua dimensões, em relação a si e ao outro, faz parte da educação
integral do cidadão. Dessa educação integral deve constar também o
respeito ao outro, que necessariamente passa pela condescendência
com opiniões diversas, em particular no que concerne às
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manifestações religiosas.
O termo "ensino religioso" surgiu de uma necessidade de

contraponto com o que não é religioso. Como tão bem preleciona a
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP,
Dra. Roseli Fischmann, "a ciência é a busca do universal, da
linguagem que pode ser compreendida pela referência ao tangível,
pela pesquisa sistemática e critérios objetivos, submetida ao
escrutínio da comunidade científica. Já o universo religioso sempre é
sensível, matizado e pleno de sentidos, assumindo para cada sujeito
peculiar papel na vida. Compete à escola ensinar que religiosidade e
ciência são mundos distintos, porém não incompatíveis, que podem e
devem complementar-se.'

Uma vez considerada pelas diretrizes da educação nacional como
área de conhecimento, a educação religiosa abre espaço para uma
ordem criteriosa de saberes e de valores educativos, essenciais à
consecução dos projetos pedagógicos. Nesse aspecto, poderão ser
criados cursos de licenciatura específicos para o ensino religioso,
desde que se desvincule esse ensino de qualquer caráter confessional
ou interconfessional. Com enfoque apenas na fenomenologia
religiosa, no conhecimento religioso historicamente produzido e
acumulado pela humanidade, nas questões filosóficas da criatura
humana em relação ao transcendente, no posicionamento ético a
partir de preceitos morais preconizados pelas diversas correntes
religiosas, seria possível estabelecer uma orientação nacional
uniforme para um curso de graduação, sem ferir a independência do
Estado em relação às religiões.

Observe-se que a proposição, na forma do vencido, foi abrangente,
acatando os cursos que até esta data oferecem aos professores
habilidades e conhecimentos suficientes para o seu bom desempenho
profissional. Torna-se necessária, entretanto, uma alteração para que
se possa abranger a hipótese de cursos específicos de ensino
religioso. Nesse particular, cumpre esclarecer que a UNIMONTES
ofereceu um curso emergencial - modular em Ciências da Religião -
com habilitação em Educação Religiosa, licenciatura plena,
reconhecido In casu" - para fim exclusivo de expedição de diploma
para alunos ingressantes no curso em março de 2001 -, pelo



Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (Parecer n°
325/2003, aprovado em 23 de abril de 2003 e homologado pela
Secretaria de Educação em 16/5/2003. Assim, para resguardar as
situações aventadas, acatando sugestão do Deputado Laudelino
Augusto, apresentamos a Emenda n° 1. que modifica a redação do
art. 50 do vencido.

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

43/2003 na forma do vencido no l o turno, com a Emenda n° 1 a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - o exercício da docência do ensino religioso na rede pública

estadual de ensino fica reservado a profissional que atenda a um dos
seguintes requisitos:

- conclusão de curso superior de licenciatura plena em ensino
religioso, ciências da religião ou educação religiosa:

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área do conhecimento que contenha,
na organização curricular, conteúdo com carga horária mínima de
quinhentas horas relativo a ciências da religião, metodologia e filosofia
do ensino religioso ou educação religiosa, autorizado e reconhecido
pelo órgão competente:

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área de conhecimento, acrescido de
curso de pós-graduação "lato sensu" em ensino religioso ou ciências
da religião, com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas.
oferecido até a data de publicação desta lei:

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área de conhecimento, acrescido de
curso de metodologia e filosofia do ensino religioso oferecido até a
data de publicação desta lei por entidade credenciada e reconhecida
pela Secretaria de Estado de Educação.
§ 10 - Fica assegurado aos professores de ensino religioso

tratamento isonômico aos demais professores da rede pública
estadual de ensino.
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§ 2° - É garantido aos profissionais capacitados com habilitação de
que tratam os incisos 1, II, III e IV do "caput" deste artigo o direito de
participar de concurso público na área da docência de ensino religioso
na rede pública estadual de ensino. ".

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 43/2003
Dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O ensino religioso, disciplina da área de conhecimento

educação religiosa e parte integrante da formação básica do cidadão,
inclusive da educação de jovens e adultos, é componente curricular de
todas as séries ou todos os anos dos ciclos do Ensino Fundamental.

Parágrafo único - O ensino religioso, de matrícula facultativa,
respeitará a diversidade cultural e religiosa, sendo vedadas quaisquer
formas de proselitismo e de abordagens de caráter confessional.

Art. 20 - O ensino religioso será ministrado de forma a incluir
aspectos da religiosidade em geral, da religiosidade brasileira e
regional, da fenomenologia da religião, da antropologia cultural e
filosófica e da formação ética.

Parágrafo único - Cabe ao órgão competente do Sistema Estadual
de Ensino estabelecer as diretrizes curriculares para o ensino
religioso, ouvida a entidade civil constituída pelas diferentes
denominações religiosas, cultos, filosofias de vida e entidades legais
que representem educadores, pais e alunos.

Art. 3° - Compete ao colegiado de cada escola deliberar sobre a
inclusão do ensino religioso no Ensino Médio.

Art. 4° - O ensino religioso terá sua carga horária computada nas
800 horas mínimas previstas para o ano letivo e será ministrado no
horário normal das escolas da rede pública.

Parágrafo único - Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão
oferecidos, no mesmo turno e horário, conteúdos e atividades de
formação para a cidadania, incluídos na programação curricular da
escola.
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Art. 5° - O exercício da docência do ensino religioso na rede pública
estadual de ensino fica reservado a profissional que atenda a um dos
seguintes requisitos:

- conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área de conhecimento, acrescido de
curso de metodologia e filosofia do ensino religioso oferecido até a
data de publicação desta lei por entidade credenciada e reconhecida
pela Secretaria de Estado de Educação:

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área de conhecimento, acrescido de
curso de pós-graduação "lato sensu" em ensino religioso ou ciências
da religião, com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas:

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, que contenha,
na organização curricular, conteúdo relativo a ciências da religião,
metodologia e filosofia do ensino religioso ou educação religiosa, com
carga horária mínima de quinhentas horas, autorizado e reconhecido
pelo órgão competente.

§ 1° - Fica assegurado aos professores de ensino religioso o mesmo
tratamento dispensado aos demais professores da rede pública
estadual de ensino.

§ 2° - E garantido aos profissionais capacitados com habilitação de
que tratam os incisos 1. II e 111 do 'caput" deste artigo o direito de
participar de concurso público na área da docência de ensino religioso
na rede publica estadual de ensino.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 355/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 355/2003, de autoria do Deputado Arlen

Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Curvelo o imóvel que especifica. foi aprovado nos turnos regimentais.
na forma original.

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

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 355/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Curvelo imóvel constituído de terreno com área de 3.828m 2 (três mil
oitocentos e vinte e oito metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° 36.309, a f Is. 223 do livro 3-BF, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" destina-se à
construção de uma escola municipal para atender à demanda
educacional do Distrito de JK e região.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.402/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.402/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município
de Carneirinho o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.402/2004
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de

Carneirinho o imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com o

Município de Carneirinho imóvel de propriedade do Estado,
constituído por terreno com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), situado nesse Município, onde se encontra instalada a
Escola Municipal Vicente Luiz Alves. registrado sob o fl( 1.078, a lis.
86 do livro 3-C. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campina Verde, pelo imóvel de propriedade do Município de
Carneirinho, constituído por terreno com área de 5.000m 2 (cinco mil
metros quadrados). situado nesse Município, onde se encontra
instalada a Escola Estadual Bom Sucesso, registrado sob o n' 2.587,
a fis. 247 do livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Iturama.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput" serão
permutados sem torna para as partes.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.538/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.538/2004, de autoria do Governador do
Estado, que altera a denominação da Companhia de Processamento
de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -, de que trata a
Lei n° 6.003, de 12 de outubro de 1972. foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.538/2004
Altera a denominação da Companhia de Processamento de Dados

do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -, de que trata a Lei n
6.003, de 12 de outubro de 1972, e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Companhia de Processamento de Dados do Estado de

Minas Gerais, criada pela Lei n° 6.003, de 12 de outubro de 1972,
passa a denominar-se Companhia de Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE.

Art. 2 0 - A alínea "a" do inciso XI do art. 10 da Lei Delegada n° 49,
de 2 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.10—(...)
Xl—(...)
a) Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas

Gerais - PRODEMGE;".
Art. 3 0 - A alínea "a" do inciso III do art. 40 da Lei Delegada n° 63, de

29 de janeiro de 2003. passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4° -
III - (...)
a) Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas

Gerais - PRODEMGE;".
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.559/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.559/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a Associação Profissionalizante do Menor de
Belo Horizonte - ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.559/2004
Dá nova redação ao inciso li do art. 2° da Lei n° 13.084, de 31 de

dezembro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a doar à
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Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -
ASSPROM - o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso II do art. 20 da Lei n° 13.084, de 31 de dezembro de

1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

II - inalienabilidade do imóvel, ressalvada a modalidade de permuta
por imóvel localizado na área central de Belo Horizonte, observada a
equivalência do valor venal dos bens:".

Art. 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/9/2004, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Wanderley Ávila. notificando o falecimento da Sra.

Francina Eduarda de Oliveira, ocorrido em 12/9/2004, em Betim. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d". do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -

pelo transcurso do 26° aniversário de sua fundação (Requerimento n
3.211/2004, do Deputado Doutor Viana):

de congratulações com o Conselho Federal de Educação Física -
CONFEF - pela passagem do Dia do Profissional de Educação Física.
em 1° de setembro (Requerimento n° 3.214/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física da
6" Região - CREF6-1VIG - pela passagem do Dia do Profissional de
Educação Física, em 1° de setembro (Requerimento n°3.215/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de aplauso à Academia Curvelana de Letras por seus 16 anos de
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fundação, a serem comemorados em 23/9/2004 (Requerimento n°
3.217/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Igreja Evangélica Avivamento da Fé em
Minduri, na pessoa de seu Presidente, Pastor Joel Rodrigues Ferreira,
pelo transcurso dos cinco anos da consagração de seu templo
(Requerimento n° 3.222/2004. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Paranasa Engenharia e Comércio pelos seus 30 anos
de funcionamento em Minas Gerais (Requerimento n° 3.223/2004, do
Deputado Doutor Viana):

de apoio à Pastoral de Rua de Belo Horizonte pela iniciativa de
reverenciar a memória dos moradores de rua mortos em São Paulo
(Requerimento n° 3.256/2004. da Comissão de Direitos Humanos).



BELO HORIZONTE, SABADO, 18 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 74" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA. EM 16/9/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1' Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 285 a 288/2004
(encaminham o Projeto de Lei n° 1.884/2004, emendas ao Projeto de
Lei Complementar n° 54/2004. emendas ao Projeto de Lei n°
1.337/2003 e emenda ao Projeto de Lei n° 1.339/2003,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2' Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos
n°s 3.280 a 3.285/2004 - Comunicacões: Comunicações dos
Deputados Mauri Torres e Wanderley Avila - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Fábio Avelar - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Andrade - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - José Milton - Lúcia Pacífico -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Manha Campos - Miguel Martini -
Padre João - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 14h115min.

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

1' Parte
P Fase (Expediente)
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Ata
- O Deputado Doutor Viana, 20- Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Jô Moraes, 1aSecretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 285/2004*
Belo Horizonte. 14 de setembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa:
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que cria o Adicional por
Titulação Acadêmica - ATA, a ser concedido aos servidores ocupantes
de cargos de provimento efetivo de professor, portadores de título de
mestrado ou doutorado, lotados na Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES e na Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG.

O referido abono visa a corrigir distorção funcional e remuneratória
existente entre os servidores acima mencionados e os professores
designados em exercício na UNIMONTES e na UEMG.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levam a submeter
à consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.884/2004
Institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Fica instituído o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
§ 1 0 - O adicional de que trata este artigo será devido aos servidores

que, na data de publicação da lei que institui as carreiras de Educação
Superior do Estado de Minas Gerais, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo da
carreira de Professor de Ensino Superior, lotados no quadro de
pessoal da UNIMONTES e da UEMG, portadores de títulos de
Mestrado ou Doutorado.
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§ 2° - Até a publicação da lei que instituir a tabela de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Superior de que trata a lei
que institui as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas
Gerais, o valor do ATA será resultante da soma das seguintes
parcelas:

- diferença entre o valor do vencimento básico do grau inicial da
classe de cargos cujo requisito de escolaridade seja correspondente à
titulação acadêmica do servidor, transformada na forma da lei que
institui as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas Gerais.
e o valor do vencimento básico percebido pelo mesmo, conforme os
valores da tabela de vencimento básico vigente para cada entidade;

II - diferença entre o valor dos adicionais por tempo de serviço e da
Gratificação de Incentivo a Docência de que trata a Lei n° 11 .115. de
16 de junho de 1993, calculados com base no valor do vencimento
básico do grau inicial da classe cujo requisito de escolaridade seja
correspondente à titulação acadêmica do servidor, e o valor das
vantagens retromencionadas percebidas por ele, conforme os valores
da tabela de vencimento básico vigente para cada entidade.

§ 3° - Após a publicação da lei que instituir a tabela de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Superior de que trata a lei
que institui as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas
Gerais, o valor do ATA devido aos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo posicionados nos níveis 1 e II da carreira de
Professor de Ensino Superior corresponderá:

- para o portador de título de Mestrado, à diferença entre o valor do
vencimento básico do nível do primeiro grau do nível III da carreira de
Professor de Ensino Superior e o valor do vencimento básico do nível
em que estiver posicionado, somada à diferença entre o valor dos
adicionais por tempo de serviço e da Gratificação de Incentivo a
Docência de que trata a Lei n° 11.115. de 16 de junho de 1993,
calculados com base no valor do vencimento básico do primeiro grau
do nível III da respectiva carreira, e o valor das vantagens
retromencionadas percebidas pelo servidor:

II - para o portador de título de Doutorado, à diferença entre o valor
do vencimento básico do primeiro grau do nível V da carreira de
Professor de Ensino Superior e o valor do vencimento básico do nível
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em que estiver posicionado, somada à diferença entre o valor dos
adicionais por tempo de serviço e da Gratificação de Incentivo a
Docência de que trata a Lei n° 11.115. de 16 de junho de 1993.
calculados com base no valor do vencimento básico do primeiro grau
do nível V da respectiva carreira e os valores das vantagens
retromencionadas percebidas pelo servidor.

§ 40 - Para o servidor ocupante de cargos de provimento efetivo
posicionado nos níveis III e IV da carreira de Professor de Ensino
Superior, portador de título de Doutorado, o valor do ATA
corresponderá à diferença entre o valor do vencimento básico do
primeiro grau do nível V da respectiva carreira e o valor do vencimento
básico do nível em que estiver posicionado, somada à diferença entre
o valor dos adicionais por tempo de serviço e da Gratificação de
Incentivo a Docência de que trata a Lei n° 11.115, de 16 de junho de
1993, calculados com base no valor do vencimento básico do primeiro
grau do nível V da respectiva carreira e o valor das vantagens
retromencionadas percebidas pelo servidor.

§ 50 - Para fins de cálculo do valor do ATA a ser percebido pelos
servidores com dedicação exclusiva, ocupantes de cargos de
provimento efetivo lotados no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, o
valor do adicional de vencimento a que se refere o § 10 do art. 25 da
Lei n° 11.517, de 13 de julho de 1994, deverá ser deduzido do valor
apurado na forma dos § 2 0 e 3° deste artigo.

§ 60 - A percepção do ATA na forma desta lei cessará quando o
servidor for promovido ao nível da carreira cujo requisito de
escolaridade for correspondente ao título acadêmico que ensejou o
pagamento do referido adicional.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 286/2004*
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,



Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei Complementar n°
54. publicado no 'Minas Gerais' em 19 de junho de 2004, que dispõe
sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá
outras providências.

Neste momento, em que a reforma administrativa empreendida por
nosso Governo se desenvolve auspiciosamente, com resultados
positivos em termos de eficiência gerencial e financeira, a unificação
das Procuradorias-Gerais da Fazenda e do Estado na Advocacia-
Geral do Estado representou significativo avanço no processo.
Exatamente para aprimorá-lo é que tomamos a iniciativa de
apresentar o Projeto de Lei Complementar n - 54/2004, ora acrescido
das emendas referidas.

As Emendas n os 1 e 2 têm por objetivo adaptar as denominações de
cargos de provimento em comissão às alterações estruturais
decorrentes da Emenda à Constituição do Estado n° 56. de 11 de
julho de 2003.

A Emenda n° 3, por sua vez, extingue e transforma cargos de
provimento em comissão, o que irá proporcionar um melhor arranjo
institucional à Advocacia-Geral do Estado, bem como economia de
recursos públicos destinados ao pagamento de servidores.

Com efeito, oito dos quinze atuais cargos de Procurador Regional da
Fazenda, com remuneração inicial de R$3.925,99 mensais, ficam
equiparados, em termos remuneratórios, aos cargos de Procurador
Regional do Estado, cuja remuneração inicial é de R$4.513.90
mensais. Os cargos de Procurador Regional do Estado, bem como os
de Procurador Regional da Fazenda a eles equiparados, passam a ser
denominados como de "Advogado Regional".

O ônus adicional imposto pela equiparação acima relatada - da
ordem de R$587,91 por cargo e totalizando R$4.703,28 para os oito
equiparados - será compensado com a extinção de dois cargos vagos
de Procurador Regional da Fazenda, cujas remunerações em conjunto
equivalem a RS7.851 .98, do que resultará a economia de recursos.

Os três cargos remanescentes de Procurador Regional ficam
transformados em cargos de Advogado Regional Adjunto, mantidas as
respectivas remunerações.
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A Emenda n° 3. em especial, possibilitará, ainda, ao servidor público
ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso público posterior
à publicação da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004,
ingressar em cargo da carreira da Advocacia Pública do Estado, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de Procurador do Estado, perceber a diferença
a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Tal previsão se encontrava, inicialmente, no artigo 33 do Projeto de
Lei Complementar n° 49, de 2003, origem da referida Lei
Complementar n° 81, de 2004, que institui as carreiras do Grupo de
Atividades Jurídicas do Poder Executivo (carreira da Advocacia
Pública do Estado e carreira de Advogado Autárquico).

Em razão de alterações ocorridas no decurso do processo
legislativo, fez-se necessário o veto ao art. 13 da Lei Complementar n°
81, de 2004 (dispositivo correspondente ao anterior art. 33 do PLC n°
49/2003).

No intuito de incentivar novos ingressos na carreira da Advocacia
Pública do Estado e considerando que previsão semelhante à
veiculada na presente proposta de emenda consta das leis e dos
demais projetos de lei instituidores dos planos de carreira do Poder
Executivo estadual, necessária é sua inserção na Lei Complementar
n° 81, de 2004, por meio do Projeto de Lei Complementar n° 54, de
2004.

Ainda mediante o citado projeto de lei complementar, propõe-se, por
razões de isonomia, a definição de regras de desenvolvimento nas
carreiras da Advocacia Pública do Estado e de Advogado Autárquico
equivalentes às das demais carreiras do Poder Executivo recém
instituídas, respeitadas, em todo o caso, as peculiaridades das
atividades desenvolvidas na Advocacia-Geral do Estado, as quais
justificam, em alguns pontos, um tratamento diferenciado.

Pelo exposto, conto, para a aprovação das proposições
apresentadas, com a valiosa e imprescindível anuência desse
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Parlamento.
Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 54/2004

EMENDA N° 1
O art. 10 do Projeto de Lei Complementar n°54. de 19 de junho de

2004, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10- Ficam alteradas as denominações dos seguintes cargos de

provimento em comissão, mantidas as respectivas remunerações e
códigos:

- o Subprocurador-Geral da Defesa do Contencioso passa a
denominar-se Subadvogado-Geral do Contencioso:

II - os cargos de Procurador Consultor da Fazenda passam a
denominar-se Procurador Consultor do Estado.".

EMENDA N°2
O inciso 1 do art. 13 do Projeto de Lei Complementar n°54, de 19 de

junho de 2004, passa a ter a redação que segue, ficando o artigo
acrescido do seguinte parágrafo único:

'Art.	13- .......................................................................
- 1 (um) cargo de Diretor Geral, código MG-103, símbolo DR-04:

Parágrafo único - Fica incluída no Anexo da Lei Delegada n' 108, de
2003, e no Anexo 1 do Decreto n°43.187, de 2003, a classe de cargos
de Diretor Geral, código MG-103, símbolo DR-04.'.

EMENDA N° 3
O Projeto de Lei Complementar n° 54. de 19 de junho de 2004. fica

acrescido, em seqüência ao art. 13, dos seguintes dispositivos,
renumerando-se os posteriores:

"Art. 14 - Ficam extintos 2 (dois) cargos de Procurador Regional da
Fazenda.

Art. 15 - Ficam transformados 3 (três) cargos de Procurador
Regional da Fazenda em 3 (três) cargos de Advogado Regional
Adjunto do Estado, código 663, mantida a mesma remuneração.

Art. 16 - Os cargos referidos nos artigos 14 e 15 serão identificados
por Decreto do Poder Executivo.

Art. 17 - Os cargos de Procurador Regional da Fazenda e
Procurador Regional do Estado ficam transformados em Advogado
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Regional do Estado, código 664, com a mesma remuneração do
extinto cargo de Procurador Regional do Estado.

Parágrafo único - O Subprocurador Regional no Distrito Federal
parra denominar-se Advogado Regional Adjunto do Estado no Distrito
Federal, com a mesma remuneração do extinto cargo de Procurador
Regional do Estado.

Art. 18 - Fica inserido o seguinte artigo 13-A na Lei Complementar n°
81, de 10 de agosto de 2004:

"Art. 13-A - O servidor público ocupante de cargo de provimento
efetivo do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão
de concurso público posterior à publicação desta Lei, ingressar em
cargo da carreira da Advocacia Pública do Estado, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de Procurador do Estado, poderá perceber a
diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no caput
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.".

Art. 19- Fica inserido, no art. 16 da Lei Complementar n°81, de 10
de agosto de 2004, o seguinte parágrafo:

"Art. 16-	................................................................
§ 30 - E requisito para a promoção na carreira da Advocacia Pública

do Estado que o servidor se encontre em efetivo exercício.".
Art. 20 - O "caput" do art. 36 da Lei Complementar n°81, de 10 de

agosto de 2004, passa a vigorar com a redação que segue, ficando o
artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 36 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;



II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no
mesmo grau:

III - ter recebido duas avaliações satisfatórias de desempenho
individual desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.".

Art. 21 - O "caput" e o inciso IV do § 1° do art. 37 da Lei
Complementar n° 81. de 10 de agosto de 2004, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 37 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente. na mesma carreira a que
pertence.

§ 10
IV - encontrar-se em efetivo exercício;'.'.'
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar n° 54/2004.

Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa. aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 287/2004*
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.337.
publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde,
compreendendo a Secretaria de Estado de Saúde - SES, a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. a Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS e a
Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

Ressalte-se que em virtude de negociação entre a Secretaria de
Estado de Saúde e os representantes sindicais dos servidores do
Grupo de Atividades de Saúde. com anuência da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, foi proposta a criação das carreiras de
Médico e Profissional de Enfermagem no quadro de pessoal da
FHEMIG e das carreiras de Médico da Área de Hematologia e
Hemoterapia e Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e
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Hemoterapia no quadro de pessoal da Fundação HEMOMINAS.
No art. 10 da emenda, propõe-se modificação da redação dos arts.

1 0 , 40,80 e 16 do PL n° 1.337, de 2003, bem como dos arts. 25 a 30,
35 e 36, visando a adequá-los à inclusão das carreiras de Médico,
Profissional de Enfermagem, Médico da Área de Hematologia e
Hemoterapia e Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e
Hemoterapia no Grupo de Atividades de Saúde.

Propõe-se, ainda, alteração do art. 6 0 , mediante inserção de
dispositivos referentes à jornada de trabalho dos servidores da
FHEMIG e da HEMOMINAS. Atualmente existem, na HEMOMINAS,
servidores que cumprem jornadas de trabalho distintas, percebendo
os mesmos valores de vencimento básico. A possibilidade de opção
pela jornada de vinte e quatro ou trinta horas semanais, inserida no §
4° do art. 6°, visa a corrigir tal distorção, decorrente da inexistência de
uma tabela de vencimento correspondente à jornada supracitada.

Atendendo a uma reivindicação de representantes dos servidores do
Grupo de Atividades de Saúde, propõe-se, ainda, a possibilidade de
opção por jornada de trabalho de vinte e quatro horas semanais para
os servidores pertencentes às categorias profissionais de Técnico de
Radiologia e Técnico de Patologia Clínica, lotados na FHEMIG,
visando a adequar o plano de carreiras à legislação federal que dispõe
sobre a carga horária de trabalho das categorias supracitadas.

Tendo em vista as peculiaridades do exercício das atribuições de
médico, propõe-se instituir a possibilidade de opção por jornada de
vinte ou vinte e quatro horas semanais para os servidores ocupantes
de cargos de Médico da FHEMIG e de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia, da HEMOMINAS. Ressalte-se que, com
a implementação da proposta, haverá redução de despesas com
pagamento de horas extras para os servidores que optarem pelo
aumento da jornada de trabalho e ampliação do valor do vencimento
básico em decorrência do aumento da carga horária.

Propõe-se inserir, no art. 16 do PL n° 1.337, de 2003, requisitos para
promoção que atendam a peculiaridades das carreiras das áreas de
Medicina e Enfermagem. Nas carreiras de Médico e de Médico da
Área de Hematologia e Hemoterapia, a inserção do § 2 0 visa a
assegurar o reconhecimento dos títulos de especialidades médicas e
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residência médica para fins de ingresso e promoção. O § 3° tem por
objetivo condicionar a aceitação de certificados e títulos, para fins de
promoção nas carreiras de Profissional de Enfermagem e de
Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e Hemoterapia.
ao reconhecimento dos cursos de educação profissional pelo
Conselho Regional de Enfermagem - COREN.

A alteração proposta para o art. 35 do PL n° 1.337, de 2003, decorre
da necessidade de reduzir o quantitativo de cargos extintos com
requisito de escolaridade correspondente ao nível fundamental,
lotados na FHEMIG, em virtude de nomeações de candidatos
aprovados em concurso público para o provimento de cargos da
Fundação, ocorridas após o encaminhamento do referido projeto de lei
à Assembléia Legislativa. Com a criação das carreiras das áreas de
Medicina e Enfermagem da FHEMIG e da HEMOMINAS. torna-se
necessário alterar o art. 36 do referido projeto de lei, visando a
redistribuir o quantitativo de cargos criados, de forma a contemplar a
demanda por novos cargos para compor as carreiras
retromencionadas.

No art. 2° da emenda, propõe-se a inserção de artigos que dispõem
sobre a transformação dos cargos que integrarão as carreiras das
áreas de Medicina e Enfermagem da FHEMIG e da HEMOMINAS.

O art. 3° da emenda foi proposto com o objetivo de inserir, no art. 3°
do PL n° 1.337. de 2003. o conceito de Sistema Estadual de Gestão
de Saúde, em virtude de reivindicação apresentada por
representantes da Secretaria de Estado de Saúde.

No art. 40 da emenda, propõe-se a substituição dos Anexos l.A.2
l.A.3 1, 1.13, I.C, l.D.2, II e III do PL n° 1.337, de 2003, visando a
adaptá-los à inclusão das carreiras das áreas de Medicina e
Enfermagem, bem como a suprimir a exigência de pós-graduação
"lato sensu" para o último nível das carreiras com nível intermediário
de escolaridade do Grupo de Atividades de Saúde, em atendimento a
uma reivindicação apresentada por representantes sindicais dos
servidores.

Finalmente, propõe-se no art. 5° da emenda a inserção das
atribuições das carreiras de Médico, Profissional de Enfermagem,
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia e Profisisonal de
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Enfermagem da Área de Hematologia e Hemoterapia no Anexo IV do
Pi- n° 1.337, de 2003.

Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.
EMENDA N°	AO PROJETO DE LEI N°1.337/2003

Art. 1° - Os arts. 1°, 4°, 6°, 8 e os arts. 25 a 30 e 36 do PI- n°1.337,
de 2003, passam a ter a seguinte redação:

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo:

- Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde:
II - Técnico em Atenção à Saúde;
III - Técnico em Gestão de Saúde;
IV - Analista de Atenção à Saúde;
V - Especialista em Políticas e Gestão de Saúde:
VI - Auxiliar de Apoio da Saúde:
VII - Técnico Operacional da Saúde:
VIII - Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
IX - Profissional de Enfermagem;
X - Médico;
XI - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;
XII - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
XIII - Analista de Hematologia e Hemoterapia:
XIV - Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e

Hemoterapia;
XV - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;
XVI - Auxiliar de Saúde e Tecnologia:
XVII - Técnico de Saúde e Tecnologia;
XVIII - Analista de Saúde e Tecnologia;
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas no "caput"

deste artigo e o número de cargos de cada uma delas são os
constantes no Anexo 1.

Art. 40 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades:

- na Secretaria de Estado de Saúde - SES -, cargos das carreiras
de:

a) Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
b) Técnico em Atenção à Saúde;
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c) Técnico em Gestão de Saúde;
d) Analista em Atenção à Saúde;
e) Especialista em Políticas e Gestão de Saúde;
II - na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -

cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio da Saúde;
b) Técnico Operacional da Saúde;
c) Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
d) Profissional de Enfermagem:
e) Médico:
III - na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas

Gerais - HEMOMINAS -. cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia:
b) Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia:
c) Analista de Hematologia e Hemoterapia;
d) Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e

Hemoterapia:
e) Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia.
IV - na Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
b)Técnico de Saúde e Tecnologia;
c) Analista de Saúde e Tecnologia.
Art. 6" - Os servidores que, após a publicação desta Lei,

ingressarem, por meio de concurso público, nas carreiras do Grupo de
Atividades de Saúde terão carga horária semanal de:

- quarenta horas semanais para servidores ocupantes de cargos
das carreiras de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde e
Técnico em Gestão de Saúde, lotados na SES, Auxiliar de Saúde e
Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista de Saúde e
Tecnologia, lotados na FUNED:

II - trinta horas semanais para servidores ocupantes de cargos das
carreiras de Analista em Atenção à Saúde e Técnico em Atenção à
Saúde, lotados na SES. de Técnico Operacional da Saúde, lotados na
FHEMIG. e de Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e
Hemoterapia e Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia,
lotados na HEMOMINAS;
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III - vinte, vinte e quatro ou trinta horas semanais, conforme definido
em edital de concurso público, para servidores ocupantes de cargos
das carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde, lotados na
FHEMIG. e de Analista de Hematologia e Hemoterapia, lotados na
HEMOMINAS.

IV - vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte horas
semanais, conforme definido em edital de concurso público, para
servidores ocupantes de cargos das carreiras de Médico, lotados na
FHEMIG e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, lotados
na HEMOMINAS;

V - vinte ou trinta horas semanais, conforme definido em edital de
concurso público, para servidores ocupantes de cargos da carreira de
Profissional de Enfermagem, lotados na FHEMIG.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. l.

§ 20 - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a:
- quarenta horas semanais para servidores da FUNED;

II - trinta horas semanais para servidores da SES/MG;
III - trinta ou quarenta horas semanais para servidores da

HEMOMINAS, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta lei;

IV - doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro ou trinta horas semanais
para servidores da FHEMIG, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta lei.

§ 4° - Os servidores lotados, na data de publicação desta Lei, no
quadro de pessoal da HEMOMINAS, em virtude da aplicação do
disposto na Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, ou provenientes da
FHEMIG e absorvidos pelo quadro de pessoal da HEMOMINAS
através do Decreto n° 31.023, de 23 de março de 1990, poderão
optar, no prazo de noventa dias contados da data de publicação do
decreto que estabelecer as regras de posicionamento, por jornada de
trabalho de vinte e quatro ou trinta horas semanais, com tabela de
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vencimento proporcional à carga horária.
§ 5" - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de

Médico, lotados no quadro de pessoal da FHEMIG, poderão optar por
jornada de trabalho de vinte e quatro horas, em regime de plantão. ou
vinte horas semanais, com tabela de vencimento proporcional à carga
horária.

§ 60 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
quadro de pessoal da HEMOMINAS, ocupantes de cargos de
provimento efetivo a serem enquadrados na carreira de Médico da
Área de Hematologia e Hemoterapia. poderão optar, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento, por jornada de trabalho de
vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte horas semanais,
com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 7° - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
quadro de pessoal da FHEMIG, pertencentes às categorias
profissionais de Técnico em Radiologia e Técnico em Patologia
Clínica, ocupantes de cargos de provimento efetivo a serem
enquadrados na carreira de Técnico Operacional da Saúde, poderão
optar, no prazo de noventa dias contados da data de publicação do
decreto que estabelecer as regras de posicionamento, por jornada de
vinte e quatro horas semanais, com tabela de vencimento proporcional
à carga horária.

§ 8° - As horas correspondentes ao exercício de serviço
extraordinário pelos servidores que fizerem a opção de que tratam os
parágrafos 5°, 6° e 7° serão reduzidas na mesma proporção do
aumento da carga horária.

Art. 8° - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à formação
exigida.

§ 1°- O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei ocorrerá
nos níveis mencionados a seguir e dependerá de comprovação
mínima de:

- nível intermediário para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Técnico em Atenção à Saúde. Técnico em Gestão de Saúde.
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Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico
Operacional de Saúde e Técnico de Saúde e Tecnologia;

II - nível superior para o ingresso no nível 1 das carreiras de Analista
em Atenção à Saúde e Especialista em Políticas e Gestão de Saúde;

III - para as carreiras de Profissional de Enfermagem e Profissional
de Enfermagem da Área de Hematologia e Hemoterapia:

a) intermediário para ingresso no nível 1;
b) superior para ingresso no nível III;
IV - para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde,

Analista de Hematologia e Hemoterapia e de Analista de Saúde e
Tecnologia:

a) superior para ingresso no nível 1;
b) pós-graduação "lato sensu" ou "stricto sensu" para ingresso no

nível III;
c) doutorado para ingresso no nível V;
V - para as carreiras de Médico e Médico da Área de Hematologia e

Hemoterapia:
a) superior com graduação em Medicina, para ingresso no nível 1;
b) superior com graduação em Medicina acumulada com Residência

Médica para ingresso no nível III;
c) superior com graduação em Medicina acumulada com pós-

graduação "stricto sensu" para ingresso no nível V.
§ 2° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

- nível superior: a formação em educação superior compreendendo
curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

II - nível intermediário: a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação.

Art.	16- ...............................................................
§ 20 - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e

de Médico da Área de Hematologia de que trata esta lei, os títulos de
especialidade médica reconhecidos por convênio entre o Conselho
Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) eqüivalem à
residência médica.
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§ 30 - Para fins de promoção nas carreiras de Profissional de
Enfermagem e de Profissional de Enfermagem da Área de
Hematologia e Hemoterapia, serão considerados, além dos requisitos
constantes no "caput" deste artigo, certificados e diplomas de
conclusão de cursos de educação profissional reconhecidos pelo
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN.

§ 40 - Não haverá novos ingressos nas carreiras de Auxiliar de Apoio
à Gestão e Atenção à Saúde. Auxiliar de Apoio da Saúde. Auxiliar de
Hematologia e Hemoterapia e Auxiliar de Saúde e Tecnologia de que
trata esta Lei.

Art. 25 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
superior lotados na FHEMIG ficam transformados nos cargos públicos
de provimento efetivo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde,
ressalvados os cargos de Analista da Saúde, categorias profissionais
de Médico e Enfermeiro, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II.

Art. 26 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
intermediário lotados na FHEMIG ficam transformados nos cargos
públicos de provimento efetivo de Técnico Operacional da Saúde,
ressalvados os cargos de Auxiliar da Saúde e Técnico da Saúde,
categorias profissionais de Auxiliar de Enfermagem e Técnico de
Enfermagem. na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 27 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
fundamental lotados na FHEMIG ficam transformados nos cargos
públicos de provimento efetivo de Auxiliar de Apoio da Saúde,
ressalvados os cargos de Atendente de Enfermagem, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 28 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
superior lotados na HEMOMINAS ficam transformados nos cargos
públicos de provimento efetivo de Analista de Hematologia e
Hemoterapia, ressalvados os cargos de Analista da Saúde, categorias
profissionais de Médico e Enfermeiro, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II.

Art. 29 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
intermediário lotados na HEMOMINAS ficam transformados nos
cargos públicos de provimento efetivo de Assistente Técnico de
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Hematologia e Hemoterapia, ressalvados os cargos de Auxiliar da
Saúde, categoria profissional de Auxiliar de Enfermagem, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 30 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de nível
fundamental lotados na HEMOMINAS ficam transformados nos cargos
públicos de provimento efetivo de Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia, ressalvados os cargos de Atendente de Enfermagem,
na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 35 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento efetivo:
- quatrocentos e oitenta e um cargos vagos de Ajudante de

Serviços Gerais, sessenta e nove cargos vagos de Motorista, dez
cargos vagos de Oficial de Serviços Gerais, mil e quarenta e oito
cargos vagos de Agente de Administração, dezoito cargos vagos de
Agente de Serviços de Manutenção, seiscentos e trinta e um cargos
vagos de Agente de Serviços de Saúde, dois cargos vagos de Agente
de Telecomunicações, cinco cargos vagos de Telefonista, cento e
sessenta e sete cargos vagos de Assistente Técnico de Saúde.
duzentos e oitenta e quatro cargos vagos de Auxiliar Administrativo,
seis cargos vagos de Técnico Administrativo, vinte cargos vagos de
Analista da Administração, um cargo vago de Analista de Obras
Públicas, um cargo vago de Analista da Cultura e quatro cargos vagos
de Analista de Planejamento, lotados no Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado de Saúde;

II - vinte e seis cargos vagos de Ajudante de Serviços Gerais, sete
cargos vagos de Motorista, nove cargos vagos de Oficial de Serviços
Gerais, cinco cargos vagos de Agente de Administração, dois cargos
vagos de Agente da Saúde, cento e setenta e nove cargos vagos de
Atendente de Enfermagem e cinco cargos vagos de Telefonista,
lotados no Quadro de Pessoal da FHEMIG;

III - quarenta cargos vagos de Agente de Administração, sete cargos
vagos de Agente de Saúde, noventa e um cargos vagos de Ajudante
de Serviços Gerais, vinte e quatro cargos vagos de Motorista,
dezesseis cargos vagos de Oficial de Saúde, dois cargos vagos de
Atendente de Enfermagem e dez cargos vagos de Telefonista, lotados
no Quadro de Pessoal da HEMOMINAS;

IV - trinta e um cargos vagos de Auxiliar de Atividade de Pesquisa
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lotados no Quadro de Pessoal da FUNED.
Art. 36 - Ficam criados no Anexo 1 desta Lei:

- dezoito cargos de provimento efetivo de Técnico em Gestão de
Saúde, lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de
Saúde:

II - oitocentos e dois cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão e Assistência à Saúde. mil  trezentos e noventa e um cargos
de provimento efetivo de Médico, dois mil duzentos e vinte e sete
cargos de provimento efetivo de Profissional de Enfermagem e mil
seiscentos e vinte e seis cargos de provimento efetivo de Técnico
Operacional da Saúde, lotados no Quadro de Pessoal da FHEMIG;

III - setenta e três cargos de provimento efetivo de Analista de
Hematologia e Hemoterapia. trinta e cinco cargos de provimento
efetivo de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia. cinqüenta
e oito cargos de provimento efetivo de Profissional de Enfermagem da
Área de Hematologia e Hemoterapia e sessenta e seis cargos de
provimento efetivo de Assistente Técnico de Hematologia e
Hemoterapia, lotados no Quadro de Pessoal da HEMOMINAS;

IV - duzentos e trinta e oito cargos de provimento efetivo de Analista
de Saúde e Tecnologia e trezentos e sessenta e seis cargos de
provimento efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia, lotados no
Quadro de Pessoal da FUNED.

Art. 20 - Inserir, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-
se os demais:

"Art. .... - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de
Analista da Saúde, categoria profissional de Médico, lotados na
FHEMIG, ficam transformados em cargos públicos de provimento
efetivo de Médico, na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. .... - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de Analista
da Saúde, categoria profissional de Enfermeiro: de Auxiliar da Saúde,
categoria profissional de Auxiliar de Enfermagem: de Técnico da
Saúde, categoria profissional de Técnico de Enfermagem e os atuais
cargos públicos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem,
lotados na FHEMIG, ficam transformados em cargos de provimento
efetivo de Profissional de Enfermagem, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II.
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Art. .... - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de Analista
da Saúde, categoria profissional de Médico, lotados na HEMOMINAS,
ficam transformados em cargos públicos de provimento efetivo de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II.

Art. .... - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de Analista
da Saúde, categoria profissional de Enfermeiro: de Auxiliar da Saúde,
categoria profissional de Auxiliar de Enfermagem e os atuais cargos
públicos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem, lotados
na HEMOMINAS, ficam transformados em cargos de provimento
efetivo de Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e
Hemoterapia, na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 30 - Dê-se ao art. 30 do PL n° 1.337, de 2003, a seguinte
redação:

"Art. 30 - Para os efeitos desta Lei considera-se:
- Sistema Estadual de Gestão da Saúde o sistema integrado pela

Secretaria de Estado de Saúde, FHEMIG, HEMOMINAS e FUNED,
com a finalidade de promover a gestão administrativa das políticas
públicas de saúde no Estado de Minas Gerais;

II - grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

III - carreira o conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza
e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

IV - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

V - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação e mesma
natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades:

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
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mesmo nível de determinada carreira."
Art. 4° - Substituir os Anexos l.A.2 . l.A.3 1 1.13, I.C. l.D.2. II e III do

PI- n° 1.337, de 2003, pelos seguintes:
l.A.2 - Técnico em Atenção à Saúde
Jornada de trabalho: 30 horas/semana
* - As tabelas referentes aos Anexos foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 18/9/2004.
Art. 5° - Inserir nos Anexos IV.B e lVC do Pi- n° 1.337. de 2003. os

seguintes itens:
IV. B - Atribuições das Carreiras da FHEMIG
4. Profissional de Enfermagem: executar, desempenhar tarefas

auxiliares, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades e
ações de enfermagem, em diferentes níveis de complexidade nas
unidades de atenção à saúde da FHEMIG. bem como participar de
programas voltados para a saúde pública.

5. Médico: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da
Medicina nas unidades de atenção à saúde da FHEMIG, realizando
exames, diagnósticos, prescrevendo e ministrando tratamentos para
as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicando
os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente:
praticar atos cirúrgicos e correlatos: emitir laudos e pareceres.
participar de processos educativos e de vigilância em saúde: planejar,
coordenar, controlar, analisar e executar atividades de atenção à
saúde individual e à coletiva.

lV.0 - Atribuições das Carreiras da HEMOMINAS
4. Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e

Hemoterapia: executar, desempenhar tarefas auxiliares, planejar,
coordenar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem,
em diferentes níveis de complexidade no âmbito de atuação da
HEMOMINAS, bem como participar de programas voltados para a
saúde pública.

S. Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia: participar de
todos os atos pertinentes ao exercício da Medicina nas unidades da
HEMOMINAS, aplicando os métodos aceitos e reconhecidos
cientificamente: planejar. coordenar, controlar, analisar e executar
atividades de atenção à saúde individual e à coletiva: planejar,
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coordenar e executar atividades de ensino, treinamento e pesquisa,
bem como desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito de atuação da
Fundação HEMOMINAS.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 46 da Lei n° de de de 2003)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001 e Funções Públicas não Efetivados do Grupo de Atividades

de Saúde
* - A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18/9/2004.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n° 1.337/2004. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 288/2004*
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, proposta de emenda ao Projeto de Lei n°
1.339, publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que
institui e estrutura as Carreiras de Educação Superior do Estado de
Minas Gerais, pertencentes aos Quadros de Pessoal da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG e da Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES.

No art. 10 da emenda, propõe-se a alteração do arts. 1° e 40 do PL
n° 1.339, de 2003, bem como do § 5° do art. 22, em virtude de duas
reivindicações apresentadas por representantes dos servidores das
Universidades Estaduais, tendo a anuência da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão. A primeira consiste na fusão das carreiras
de Professor de Ensino Superior e Professor Titular de Ensino
Superior numa única carreira de Professor de Ensino Superior. A
segunda reivindicação refere-se ao aumento do quantitativo de cargos
das carreiras de Técnico Universitário, Analista Universitário da Saúde
e Técnico Universitário da Saúde. 0 aumento do quantitativo de
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cargos deve-se à existência de servidores designados em número
superior ao quantitativo de cargos provimento efetivo vagos,
especialmente na UNIMONTES. Tendo em vista que a precariedade
das designações coloca em risco a continuidade do funcionamento
das Universidades Estaduais, afetando, principalmente, o Hospital
Universitário Clemente de Faria, propõe-se. mediante alteração no §
50 do art. 22, a criação de cargos em quantidade equivalente ao atual
número de servidores designados.

O art. 2° da emenda decorre de ajuste de redação proposto pelos
representantes dos servidores das Universidades Estaduais,
substituindo-se, no § 4° do art. 8°, a expressão "Conselho
Universitário", por "Conselhos Superiores das Universidades".

O art. 30 da emenda visa a adequar as normas para ingresso na
carreira de Professor de Ensino Superior à nova estrutura resultante
da fusão com a carreira de Professor Titular de Ensino Superior.
Propõe-se. mediante alteração do art. 10 do PL n° 1.339, de 2003, a
previsão de ingresso nos níveis 1. III e V da carreira de Professor de
Ensino Superior, visando a permitir a seleção de profissionais, por
concurso público, de acordo com a titulação acadêmica e conforme as
necessidades específicas dos diversos setores acadêmicos da UEMG
e da UNIMONTES.

As alterações propostas no § 30 do art. 11 e no § 2° do art. 18 tem
como objetivo a inclusão da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES - entre as entidades competentes
para indicar instituições responsáveis pelo desenvolvimento de cursos
de formação técnico-profissional e atividades de aperfeiçoamento para
os ocupantes de cargos das carreiras de Educação Superior do
Estado de Minas Gerais, em virtude de demanda apresentada por
representantes dos servidores das Universidades Estaduais.

Propõe-se, mediante inserção de um § 40 no art. 11 do PL n° 1.339,
de 2003, que os critérios de avaliação dos títulos apresentados para
fins de ingresso nas carreiras de Educação Superior do Estado sejam
aprovados pelos Conselhos Superiores das Universidades e
disponibilizados para conhecimento do público.

No art. 4° da emenda, propõe-se um ajuste na redação do art. 13 do
PL n° 1.339, de 2003, visando a condicionar a realização de
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concursos públicos para provimento de cargos das Universidades
Estaduais à autorização da câmara temática específica do Colegiado
de Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49, de 2 de
janeiro de 2003.

No art. 50 da emenda, propõe-se a supressão do Anexo 1-2, em
decorrência da fusão entre as carreiras de Professor de Ensino
Superior e de Professor Titular de Ensino Superior. Faz-se necessária,
ainda, a alteração dos Anexos 1-1 1-4,1-6 e 1-7, em virtude do aumento
do quantitativo de cargos das carreiras de Técnico Universitário,
Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde,
proposto no art. 1  da emenda.

Os arts. 6° e 7 0 da emenda são resultantes da proposta de fusão
entre as carreiras de Professor de Ensino Superior e de Professor
Titular de Ensino Superior, o que gera a necessidade de alterar as
tabelas de correlação constantes nos Anexos li e III, bem como as
atribuições definidas no item 1 do Anexo IV do PL n° 1.339, de 2003.
O art. 8° da emenda resulta da necessidade de adequar os demais
dispositivos do PL n° 1.339, de 2003 à proposta de fusão das carreiras
retromencionadas.

Mauri Torres, Governador do Estado em exercício.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Art. 1 0 - Dê-se ao art. 1°. ao art. 40 e ao § 50 do art. 22 do Projeto de
Lei n° 1.339, de 2003, a seguinte redação:

"Art. l - Ficam instituídas as carreiras de Educação Superior do
Estado de Minas Gerais, com a seguinte composição:

- Carreira de Professor de Ensino Superior, composta por mil
oitocentos e noventa e três cargos de provimento efetivo;

II - Carreira de Analista Universitário, composta por cento e setenta
e três cargos de provimento efetivo;

III - Carreira de Técnico Universitário, composta por trezentos e
trinta e oito cargos de provimento efetivo;

IV - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário, composta por
trezentos e sessenta e nove cargos de provimento efetivo:

V - Carreira de Analista Universitário da Saúde, composta duzentos
e três cargos de provimento efetivo;

VI - Carreira de Técnico Universitário da Saúde, composta por
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quatrocentos e onze cargos de provimento efetivo.
§ 1°- As carreiras de Educação Superior do Estado de Minas Gerais

são estruturadas na forma do Anexo 1. observados os princípios
constitucionais e as disposições da Lei Federal n.° 9.394. de 20 de
dezembro de 1996.

§ 2° - As atribuições gerais das Carreiras de Educação Superior do
Estado de Minas Gerais são as constantes no Anexo IV.

§ 30 - As atribuições específicas das carreiras de que trata esta lei
serão definidas em decreto, ouvido o Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão das Universidades Estaduais.

§ 4° - O quantitativo de cargos das carreiras de que tratam os incisos
1 a VI é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei.

Art. 40 - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Grupo
de Atividades de Educação Superior, pertencentes aos Quadros de
Pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, com as
carreiras de Professor de Ensino Superior, Analista Universitário,
Técnico Universitário e Auxiliar Administrativo Universitário:

II - Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, com as
carreiras de Professor de Ensino Superior. Analista Universitário,
Técnico Universitário, Auxiliar Administrativo Universitário, Analista
Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde.'

Art. 22 -	..........................................
§ 5° - Ficam criados no Anexo 1, para compor o quadro de Pessoal

da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES,
novecentos e vinte e nove cargos de provimento efetivo de Professor
de Ensino Superior, sessenta e quatro cargos de provimento efetivo
de Técnico Universitário, cento e quatorze cargos de provimento
efetivo de Analista Universitário da Saúde e duzentos e dezoito cargos
de provimento efetivo de Técnico Universitário de Saúde."

Art. 20 - O § 40 do art. 8 0 do PL n° 1.339/2003 passa a ter a seguinte
redação:

Art. 80 - ...........................................
§ 4° - As normas para a concessão do regime de trabalho previsto

no inciso IV serão regulamentadas pelos Conselhos Superiores das



Universidades."
Art. 30 O art. 10,0 § 30 do art. 11 e os § 2 0 e 30 do art. 18 passam

a ter a seguinte redação:
"Art. 10 - O ingresso em cargo de provimento efetivo das carreiras

instituídas por esta lei depende de prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos.

§ 1° - O ingresso nas carreiras de Analista Universitário, Técnico
Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário
da Saúde ocorrerá no primeiro grau do nível inicial das carreiras e
dependerá da comprovação mínima de habilitação em nível:

- superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras
de Analista Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II - intermediário, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde.

§ 20 - O ingresso na carreira de Professor de Ensino Superior
ocorrerá no grau inicial do nível correspondente à formação exigida e
dependerá da comprovação mínima de habilitação em nível:

- superior, acumulado com pós-graduação "lato sensu", conforme
edital do concurso público, para ingresso no nível 1;

II - superior, acumulado com pós-graduação "stricto sensu",
conforme edital do concurso público, para ingresso no nível III:

III - superior, acumulado com doutorado, conforme edital do
concurso público, para ingresso no nível V.

§ 30 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior: a formação em educação superior compreendendo

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

II - nível intermediário: formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação;

§ 40 - Não haverá novos ingressos na carreira de Auxiliar
Administrativo Universitário.

Art. 11	- ..................................................
§ 30 - Para fins de ingresso na carreira de Professor de Ensino

Superior, o curso de formação técnico-profissional poderá ser
desenvolvido em parceria com a Fundação João Pinheiro ou em
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instituições oficialmente reconhecidas pela Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia - SECTES - ou pela Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

§ 40 - Os critérios a que se refere o inciso IV do § 1 deverão ser
aprovados pelos Conselhos Superiores das Universidades e
disponibilizados para conhecimento do público.

Art. 18- .........................................
§ 20 - Para fins de promoção na carreira de Professor de Ensino

Superior, as atividades a que se refere o inciso 1 poderão ser
desenvolvidas em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro ou com outras instituições indicadas pelas
Universidades Estaduais pela Secretaria de Estado de Ciência.
Tecnologia e Ensino Superior - SECTES, bem como pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES."

Art. 40 - O art. 13 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 13 - A realização de concursos públicos para provimento de

cargos nas Universidades Estaduais será determinada pelos
respectivos Conselhos Universitários, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, bem como a autorização da câmara
temática específica do Colegiado de Gestão Governamental criado
pela Lei Delegada n`49. de 2 de janeiro de 2003.

Art. 5° - Suprimir o Anexo 1-2 e substituir os Anexos 1-1, 1-4. 1-6 e 1-7
do PI- n° 1.339/2003 pelos seguintes:

Anexo 1
(a que se refere o art. 1° da Lei n° de de de 2003)

Estrutura das Carreiras de Educação Superior
1-1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
Jornada de trabalho: 20 horas/aula semanais ou 40 horas/aula

semanais em regime de tempo integral com ou sem dedicação
exclusiva

* - As tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 18/9/2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 24 da Lei n° de de de 2003)

Tabelas de Correlação
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11-1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
* - A tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 18/9/2004.
Art. 6° - Substitua-se o Anexo III do PL n° 1.339/2003 pelo seguinte:

Anexo III
(a que se refere o § 5 0 do art. 28 da Lei n° de de de 2003)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001 e Funções Públicas não Efetivados

* - A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18/9/2004.

Art. 70 - Fica suprimido o item II do Anexo IV do PL n° 1.339/2003,
remunerando-se os restantes e dê-se ao item 1 a seguinte redação:

"Carreira de Professor de Ensino Superior: atribuições relacionadas
com atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que.
indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento e
à ampliação da transmissão do saber e da cultura, bem como
atividades de direção, de assessoramento, chefia e coordenação nas
Universidades, inerentes ao exercício do cargo, pelo docente, além de
outras previstas na legislação vigente."

Art. 80 - As carreiras de Professor de Ensino Superior e Professor
Titular de Ensino Superior ficam fundidas numa única carreira de
Professor de Ensino Superior, devendo essa alteração constar em
todo o texto do PL n° 1.339/2003."

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n° 1.339/2003. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal,

comunicando que esse órgão julgou procedente a ação para declarar
a inconstitucional idade do art. 28 e parágrafos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Do Sr. Romário Dias, Presidente da Assembléia Legislativa de
Pernambuco, encaminhando artigo de sua autoria, publicado no
"Jornal do Commercio", de Recife, PE, com o objetivo de esclarecer a
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sociedade quanto ao papel do Legislativo.
Do Sr. Luis Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social,

encaminhando exemplar do "Boletim de Informações Criminais de
Minas Gerais" n° 1. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro. Secretário Adjunto de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. encaminhando informações
em atendimento ao Requerimento n° 3.107/2004. da Comissão de
Meio Ambiente.

Do Sr. Odilon Aires, Deputado Distrital, encaminhando cópia de lei
de sua autoria, que veda o lançamento de dados de clientes de
operadoras telefônicas nos cadastros de serviços de proteção ao
crédito. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.822/2004.)

Do Sr. Agostinho Patrús. Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias de convênios celebrados pela
Secretaria de Transportes e Obras Públicas. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sérgio Antônio Ribeiro Ferreira, Prefeito Municipal de Além
Paraíba, solicitando providências com vistas a que sejam
solucionados os problemas que menciona, relacionados aos serviços
que a Cia. Força e Luz Cataguazes Leopoldina presta à cidade de
Além Paraíba. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Jairo LeIlis Filho. Chefe Adjunto da Polícia Civil do Estado,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 2.422/2004,
do Deputado João Bittar.

Do Sr. JéSUS Trindade Barreto Júnior. Chefe de Gabinete da Polícia
Civil do Estado, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n"2.851/2004, da Deputada Ana Maria Resende.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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



REQUERIMENTOS
N° 3.280/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana com vistas a que sejam adotadas medidas
necessárias à implantação dos serviços de assistência aos municípios
na elaboração de seus planos diretores. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.281/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam
tomadas providências para o encampamento da rodovia que liga o
Município de Dores do lndaiá à localidade de Engenho Ribeiro, no
Município de Bom Despacho. visando a sua estadualização.

N° 3.282/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam
tomadas providências para a reforma da ponte sobre o rio São
Francisco, na divisa dos Municípios de Dores do lndaiá e Bom
Despacho. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.283/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Comandante da 7° Região da PMMG
informações sobre a apreensão, por policiais militares, de armamentos
que já tinham sido apreendidos em operações anteriores. (- A Mesa
da Assembléia.)

N° 3.284/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre
a atuação dos policiais militares durante a manifestação dos
professores da rede pública estadual, no dia 18/8/2004. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de
Educação. Anexe-se ao Requerimento n° 3.273/2004 nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.285/2004, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Edson Schiavotelo,
Presidente da Alcoa Alumínio S.A. - unidade de Poços de Caldas -
pelo recebimento por essa empresa, em razão do apoio às causas
sociais nesse município, do Troféu Voluntários das Gerais, outorgado
pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. (- A Comissão de

"Á&



442

Turismo.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres e Wanderley Ávila.

Orador Inscrito
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, caros amigos nas
galerias, telespectadores da TV Assembléia, quero mandar aqui um
abraço especial ao nosso querido Deputado Márcio Kangussu, que
retorna a esta Casa e nos dá o prazer do alegre e competente
convívio.

Trago a todos os senhores o resultado de uma seminário realizado
nesta Casa sobre o saneamento ambiental no Estado de Minas
Gerais.

Tivemos nesta Casa uma reunião histórica e o privilégio de ter os
nossos trabalhos conduzidos pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Debatemos e aprovamos aqui, hoje. na manhã e no início da tarde,
cerca de 300 proposições. analisadas uma a uma.

Concluímos os nossos trabalhos por volta das 13h45min, momento
em que entregamos ao nosso Vice-Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, o documento final, a fim de que o encaminhasse ao
Presidente, Deputado Mauri Torres.

Caros colegas Deputados, telespectadores da TV Assembléia, esse
trabalho foi bastante árduo e originou-se de um requerimento de
minha autoria, ainda no final de 2003. Os trabalhos de elaboração do
seminário se iniciaram no começo de 2004. Contamos com a
participação e o apoio de mais de 50 entidades: do segmento de
saneamento ambiental. do Governo, de organizações não
governamentais, de sindicatos, de associações de classe, da AESBE,
da ABES e da ASSEMAE, que representa os serviços autônomos dos
municípios do Estado de Minas Gerais. Enfim, contamos com a
colaboração de vários Prefeitos, Vereadores e Presidentes de
entidades, que nos ajudaram na realização desse seminário.
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Passada a fase de estruturação do seminário, na qual contamos
com a participação efetiva dessas entidades, criamos e elegemos as
comissões técnicas interinstitucionais, formadas por técnicos e
pessoas da mais alta competência e experiência, que prepararam um
relatório propositivo sobre seis temas referentes à questão do
saneamento ambiental, entre eles: a educação sanitária e ambiental, a
gestão, a captação dos recursos para o setor e a nova legislação de
saneamento ambiental, tema importante, muito debatido no Brasil e
que causou grande polêmica por causa de um anteprojeto
apresentado pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria
Nacional de Saneamento. Tivemos a oportunidade de debatê-lo nesta
Casa.

Durante esse seminário, tivemos a oportunidade de retratar o que
ocorre hoje no saneamento ambiental em Minas Gerais e de
confrontar as informações com um outro grande seminário que foi
realizado também nesta Casa, intitulado Saneamento Básico, em
1992. Então, tivemos condições de registrar as demandas e as
intervenções necessárias ao saneamento ambiental, com base no
novo conceito. Hoje, o saneamento ambiental, além de tratar os
problemas referentes ao tratamento e distribuição da água, à coleta e
tratamento de esgoto, é mais abrangente pois envolve questões
ligadas aos resíduos sólidos, ao lixo, às drenagens pluviais e ao
controle de vetores. Enfim, o saneamento ambiental está ligado a
todas as questões do ambiente.

A partir dos relatórios propositivos, levamos e facilitamos a
discussão do tema em todo o Estado. Realizamos quatro importantes
reuniões no interior, onde foi possível discutir esses relatórios
propositivos, enriquecendo-os com propostas e colhendo informações
e subsídios, respeitando, evidentemente, a questão regional, para
que, hoje, na plenária final, debatêssemos todas as questões.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Fábio Avelar,
agradeço-lhe o aparte. Parabenizo-o pela iniciativa de realizar nesta
Casa esse seminário, que, com certeza, após as conclusões,
enriquecerá muito o nosso Estado, principalmente quanto à questão
ambiental, tão importante atualmente.

Venho a esta tribuna para testemunhar o grande trabalho exercido
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pelo Deputado nesta Casa. V. Exa. agora é coroado com esse belo
fórum de debates, que, aliás, acompanhamos. Verificamos a
grandiosidade de sugestões que o fórum traz para o nosso Estado.

Certamente a população do Estado ganha - e ganhará - muito com
esse fórum, que, sob a sua liderança e a sua iniciativa, promoveu
debates muito importantes, com a participação de todas as entidades,
enriquecendo o debate sobre a questão ambiental no nosso Estado.
Como é importante a sua permanência no parlamento, no segundo
mandato!

Parabenizo V. Exa. pelo trabalho. Com esse fórum. que encerrou há
poucas horas, ganha não somente a Assembléia, mas também Minas
Gerais.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Doutor Viana. agradeço a V.
Exa. o aparte. As suas palavras são de incentivo. V. Exa. é um
Deputado atuante, pois está presente em praticamente todas as
comissões. Nós, que temos a oportunidade de acompanhar o seu
trabalho, sentimo-nos bastante lisonjeados em escutar suas palavras.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Deputado Fábio Avelar,
parabenizar V. Exa. é pouco; deveria dizer muito mais. Vários
seminários de grande importância são realizados nesta Casa; porém
esse seminário sobre saneamento ambiental é realmente especial.
Não somente a população de Belo Horizonte, de Sete Lagoas ou de
Lagoa Santa, mas todo ser humano sabe perfeitamente que, se
estragarmos o meio ambiente, dificilmente ele voltará a ser o que era.

Esse seminário, que terminou hoje. foi muito importante.
Comprometi-me a participar dele em todos os momentos, mas
infelizmente não pude, pois caí na armadilha denominada
"candidatura", para tentar consertar a sociedade. Um apresentador de
televisão disse: 'Cuidado, cidades: os ratos estão soltos!". Logo. antes
de a minha cidade ser tomada por alguma ratazana, entrei na
armadilha para tentar mudar alguma coisa.

Deputado Fábio Avelar, já colhi alguma matéria. Espero receber o
resultado final. Não tenha dúvida de que saneamento ambiental é do
que o mundo precisa. Esse seminário foi muito importante. Parabenizo
V. Exa. com muita expressão. Como disse, seminários ocorrem, mas
o do meio ambiente é o mais importante. Muito obrigado.
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O Deputado Fábio Avelar - Agradeço as palavras do companheiro
Deputado Doutor Ronaldo. No dia-a-dia, tenho aprendido a admirar
cada vez mais a sua luta pelo meio ambiente. V. Exa. tem uma
atuação marcante na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais como Vice-Presidente. E com muita satisfação que ouvi as
suas palavras. Foi um privilégio a sua participação.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputado Fábio Avelar,
obrigado. Cumprimento V. Exa. pelo êxito desse seminário. A defesa
do consumidor tem tudo que ver com o meio ambiente saudável. O
saneamento do meio ambiente é algo por que me apaixono. E de
longa data que o nosso Deputado persiste nesse lema e nessa ação.

Lembro que, no dia 13 de setembro, comemoramos o Dia Municipal
das Donas de Casa e os 21 anos da nossa entidade. Esta Casa
também realizou um debate público - Fortalecimento da Proteção e da
Defesa do Consumidor: um Desafio para o Século XXI -, abordando
também essa questão do meio ambiente.

Discutimos, com mais de 100 pessoas neste Plenário lotado, planos
de saúde, ações civis públicas e meio ambiente. Foi altamente
proveitoso. Parabenizo esta Casa por promover essa abertura para o
cidadão, que vem cobrar-nos e também debater. Parabéns ao colega
Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Obrigado. Suas palavras são muito
importantes para mim, pois V. Exa. é uma guerreira que está sempre
lutando pela defesa de nossos consumidores. Cumprimento V. Exa.
pela realização de tão importante seminário, que teve tamanha
repercussão em nosso meio.

Em todas as reuniões feitas no interior do Estado - Uberlândia.
Varginha, Governador Valadares e Montes Claros -, contamos com a
presença marcante de várias pessoas, o que demonstra a importância
da descentralização das atividades da Assembléia, dando maior
facilidade ao cidadão de participar de debates amplos, respeitando-se
as características regionais.

Por fim, ficamos muito satisfeitos com o número de inscritos para
nosso seminário, 800 pessoas. Tantas pessoas que se debruçaram
durante quatro dias sobre o tema, discutindo, sugerindo e elaborando
um importante relatório aproximadamente com 300 proposições e 11
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moções, entregues hoje ao Vice-Presidente em exercício, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que conduziu os trabalhos e se prontificou em
passar o relatório às mãos do Presidente Mauri Torres. Trata-se de
um documento da mais alta importância, que fornecerá subsídios para
o grande debate nacional, com diversas audiências públicas
realizadas em todo o País sobre o complexo projeto de legislação
ambiental. apresentado à sociedade para consulta pública.
Ressaltamos e parabenizamos a iniciativa do Ministério das Cidades,
ao apresentá-lo à sociedade, para que seja definida de maneira mais
clara a legislaçào ambiental do Estado e do País, e até mesmo a
definição desse importante marco regulatório para o setor; porém é
importante ressaltar que se trata de um anteprojeto bastante
complexo. que vem apresentando diversos problemas. Um dos mais
graves é o enfraquecimento das empresas estaduais de saneamento,
o término do subsídio cruzado, tão importante para atender às
comunidades mais carentes. Esse anteprojeto vem promovendo
discórdia em todo o setor de saneamento. Fazemos um apelo ao
Ministério das Cidades e ao Secretário Nacional do Saneamento para
que acolham nossas sugestões. A voz de Minas será muito importante
para subsidiar essa reformulação na questão ambiental. Esse novo
projeto ordenará o serviço de saneamento ambiental dentro do novo
conceito expandido sobre o saneamento ambiental.

Eram essas as minhas palavras. Peço ao Presidente mais um pouco
de paciência, pois quero agradecer a todos os que participaram do
seminário. Faço menção aos Deputados, visto que vários participaram
ativamente das reuniões realizadas no interior do Estado, enfim de
todo o seminário. Como disse anteriormente, mais de 50 entidades
nos ajudaram desde a fase de preparação  e estruturação do
seminário, uma das mais importantes do evento. E nessa parte que se
escolhe o tema, a forma. o lugar e os motivos pelos quais ele será
debatido. Não podemos deixar de agradecer também à maravilhosa
equipe técnica da Assembléia Legislativa, que nos deu o suporte. o
apoio necessário para que pudéssemos desenvolver nossas
atividades. Por fim, agradeço, em especial, à TV Assembléia, que fez
a cobertura do seminário, levando aos lares mineiros, que cada vez
mais nos acompanham, a possibilidade de acompanhar temas
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importantes como o que foi debatido nesta Casa. Agradeço a todos
vocês. Obrigado por me terem escutado nesta tarde de quinta-feira.

- SEM REVISÃO DO ORADOR.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 17, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 34 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA. EM 30/8/2004

Presidência do Deputado Domingos Sávio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário Luiz
Roberto do Nascimento e Silva - Palavras da Secretária Celina Albano
- Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do Secretário
Márcio Augusto Freitas de Meira - Palavras do Sr. Octávio Elísio Alves
de Brito - Palavras do Sr. José Alberto Pinho Neves - Exposição do
Secretário Márcio Augusto Freitas de Meira - Exposição do Secretário
Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Exposição do Sr. Octávio Elísio
Alves de Brito - Exposição do Sr. José Alberto Pinho Neves -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
André Quintão - Domingos Sávio - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - As 20h45min,

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

Ata
- O Deputado André Quintão, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

rAC



4-Is

O Sr, Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa
os Exmos. Srs. Luiz Roberto do Nascimento e Silva. Secretário de
Estado de Cultura de Minas Gerais: Celina Albano, Secretária
Municipal de Cultura de Belo Horizonte: Márcio Augusto Freitas de
Meira, Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura:
Octávio Elísio Alves de Brito. Presidente do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG: e José
Alberto Pinho Neves. Superintendente da Fundação Cultural Alfredo
Ferreira Lage - FUNALFA.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário

dos Exmos. Srs. José Osvaldo Lasmar. Secretário Adjunto e pessoa
fundamental nesse processo: Prof. Bernardo Mata Machado,
pesquisador da Fundação João Pinheiro, que coordenará o grupo de
trabalho sobre o tema hoje objeto das exposições, Articulação União-
Estado-municípios; Fabiano Lopes de Paula, superintendente do
IPHAN; Rômulo Azevedo, Presidente do SINPARC; Prof. Jota
D'Angelo, Diretor do BDMG Cultural, que estará amanhã coordenando
um dos grupos de trabalho e debatendo propostas sobre
financiamento para a política cultural: Eng. Tarso Primo, Presidente da
Associação dos ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG;
Leonardo Alves Lamounier, Diretor do Centro de Estudos Históricos
da Fundação João Pinheiro; Cristiano Oliveira Araújo, ator e membro
do Grupo de Teatro Armatrux: Profs. Ferreira da Rocha Júnior, Pró-
Reitor de Extensão, e Helvécio Luís Reis, Reitor da Universidade
Federal de São João dei-Rei; e Túlio Mourão, músico e produtor
cultural; e das Exmas. Sras. Patrícia Miranda Maia. jornalista e
funcionária da Secretaria de Estado de Cultura: Mitiko Khedy. Diretora
da Sociedade Amigas da Cultura: Fernanda Cardoso de Lima, atriz e
produtora cultural: Dadá Diniz, Diretora-Presidente do Centro de
Tradições Mineiras: e Simone Araújo. chefe da representação regional
do Ministério da Cultura em Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico "Cultura: Política e Financiamento", um trabalho de parceria
da Assembléia Legislativa e da Secretaria de Estado de Cultura.
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Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino

Nacional, executado pelo nosso querido amigo e conterrâneo de
Divinópolis. o violinista Renato Saldanha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Querido Secretário de Estado de Cultura, representante do
Ministério da Cultura, companheira e companheiros desta Mesa,
querido Deputado André Quintão, meus amigos e minhas amigas,
dirigirei breves palavras na abertura deste fórum, para que possamos,
em seguida, ter a alegria de ouvir os palestrantes.

Fatores históricos diversos, como as riquezas mineiras, que
impulsionaram o desbavamento do território e a criação de núcleos
populacionais, e a localização geográfica privilegiada, graças à qual o
Estado é ponto de convergência e de intercâmbio entre as principais
regiões brasileiras, contribuíram para que Minas Gerais se tornasse
uma das mais importantes unidades da Federação em termos
econômicos e políticos.

Por aqui se desenvolveram, pioneiramente, a mineração e a
siderurgia, e se aproveitaram as vastas dimensões territoriais e a
qualidade do solo para o desenvolvimento das atividades
agropecuárias, formando um espírito cívico, traduzido
emblematicamente pela Inconfidência Mineira, que estimulou a
formação de personalidades de destaque na vida pública e
sedimentou entre nós os valores da resistência, do inconformismo e
da liberdade.

Por fatores igualmente históricos e pela natureza de nossa gente,
Minas desenvolveu uma sólida identidade cultural, baseada em seu
patrimônio arquitetônico e natural, em sua vasta culinária - que, a
propósito, reuniu, na semana passada, visitantes de várias partes do
País no Festival de Gastronomia de Tiradentes -, em suas festas
populares, nas diversas formas de manifestação dos costumes e da
criatividade, como o artesanato, a música, a literatura e tantas outras.

Podemos nos orgulhar de nossas tradições, nossos valores, nossos
acervos, nossa diversidade, nossos artistas, nossa gente, enfim, de
todo o nosso patrimônio e possibilidades culturais.
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Contudo, quando nos detemos para averiguar, qualitativa e
quantitativamente, a preservação e a produção cultural em Minas,
verificamos que, diante de todo o potencial do Estado, ainda existe um
grande campo a ser explorado, principalmente se considerarmos que
a valorização da cultura pode ser indutora do desenvolvimento de
outros setores e outras atividades, revertendo em benefícios
econômicos e sociais para as pessoas e as instituições diretamente
envolvidas, assim como para toda a sociedade.

Sob esse prisma, podemos entender a cultura não apenas como um
conjunto de valores e de manifestações específicas, mas também
como campo de expressão da individualidade, do meio social ou da
criação e como instrumento de desenvolvimento econômico e social,
pela geração de emprego e renda, pela interface com diversos outros
setores, como meio ambiente, turismo, trabalho, educação e
entretenimento, enfim, todas as atividades do dia-a-dia da nossa
sociedade e da nossa vida.

Ao longo da história da formação da sociedade e da estruturação
dos poderes públicos, percebeu-se a necessidade da atuação do
Estado como indutor e articulador da vida cultural, por meio de
políticas específicas para o setor. Assim, as administrações públicas
estaduais e municipais devem desempenhar esses papéis com os
instrumentos legais, a estrutura organizacional e os recursos
financeiros de que dispõem. Mas verificamos com preocupação que
esses resultados ainda são por demais insatisfatórios, diante das
potencialidades e das demandas que se apresentam.

Com o objetivo de identificar os entraves ao desenvolvimento
cultural em Minas, incluindo-se aqueles da esfera do poder público,
esta Casa realizou, no início da década de 90, um fórum técnico sobre
o tema, que, aliando-se a outras iniciativas, resultou na reformulação
da política cultural do Estado, do Conselho Estadual de Cultura e na
proposta de realização do Censo Cultural do Estado.

O que se pretende agora, com este novo fórum técnico, realizado
mais de uma década após, é discutir a situação da cultura em Minas à
luz das condições de produção e da legislação existente, buscando
levantar suas possíveis lacunas e os empecilhos à sua aplicação,
especialmente no que diz respeito ao financiamento das atividades
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culturais.
Entende-se, naturalmente, que os esforços a serem feitos nesse

sentido devem contar com a participação do Estado, em suas
instâncias federal, estadual e municipal, de empresas do setor privado
e de organizações da sociedade civil, procurando articular as ações
entre os diversos agentes envolvidos e criar instrumentos que
viabilizem e estimulem as atividades culturais.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que se
fazem presentes neste fórum técnico, principalmente àquelas que
participaram de sua organização, e aos ilustres expositores e
debatedores, que, com sua qualificação profissional e experiência
nessa área, nos fornecerão subsídios indispensáveis para a
compreensão das questões postas em discussão.

Fazemos também um agradecimento especial à Secretaria de
Estado de Cultura, na pessoa do Secretário Nascimento e Silva, o
qual estendemos ao Secretário Adjunto José Oswaldo Lasmar e a
toda a sua equipe, cuja colaboração, num primeiro momento, foi
fantástica. Temos certeza de que essa parceria continuará.
Esperamos, com esta iniciativa, contribuir para que a cultura em nosso
Estado se fortaleça, como instrumento de auto-estima e realização
pessoal e coletiva na formação da cidadania, do desenvolvimento
econômico e social e, especialmente, estabelecendo as condições
para uma melhor qualidade de vida e o fortalecimento da identidade
de nossa gente.

Agradeço por ouvirem nossas palavras iniciais, eu, que tenho a
honra de substituir o nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, que,
por motivo de força maior, não pôde dirigir os trabalhos deste fórum,
nesta manhã, mas estará conosco no decorrer deste evento.

Convido a fazer parte da Mesa o prezado colega Deputado André
Quintão, grande colaborador na organização deste evento e parceiro
nas causas da cultura e do interesse social.

Registro a presença do Vereador e Vice-Presidente da Câmara dos
Vereadores de Belo Horizonte, prezado amigo Arnaldo Godoy, figura
exemplar nas lutas pela cultura e músico que sempre nos brinda com
seu talento.

Palavras do Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva
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Meu caro Deputado Domingos Sávio, Presidente da Comissão de
Administração Pública da Assembléia Legislativa do Estado: meu caro
amigo Deputado André Quintão: minha querida Secretária Municipal
de Cultura, Celina Albano, companheira em toda esta trajetória em
torno do fortalecimento e ampliação da atuação na área de cultura:
Exmo. Sr. Secretário de Articulação Institucional do Ministério da
Cultura, Dr. Márcio Augusto Freitas de Meira. que nos honra com sua
presença, tendo vindo de Brasília, nesta manhã, demonstrando a
integração do Governo Federal com o Estadual na área de cultura;
querido Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do IEPHA: querido
José Alberto Pinho Neves. Superintendente da Fundação Cultural
Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA -; caro amigo José Alberto Lasmar,
tão importante para este processo. enfim, todos os senhores
presentes. demonstrando como esse tema é fundamental para nós.
parece-me importante ressaltar o fato de que esta é a primeira vez em
que a área de cultura vem objetivamente a esta Casa, quando a
Assembléia Legislativa nos proporciona este momento de integração.
O Poder Legislativo é fundamental e será nosso grande parceiro nesta
caminhada. E chegado o momento - e há maturidade nesta Casa - de
termos uma comissão permanente dirigida à área de cultura. E
chegado o momento de buscar, de modo equilibrado, formas novas de
financiamento para o setor cultural, sem as quais não conseguiremos
atender às legítimas demandas da sociedade. E. para tanto, nenhum
lugar poderia ser melhor que esta Casa do Poder Legislativo, que
representa, por delegação social, o voto de todos os brasileiros e,
especialmente, dos mineiros.

Quanto mais evoluo na minha vida pública, mais respeito e
admiração tenho pelo Poder Legislativo. E importante
compreendermos que é através do processo do voto, da
representação política que a democracia se construiu. Não
poderíamos conceber que o modelo da Grécia antiga, ainda fechado,
numa sociedade simples que se podia reunir numa assembléia local,
às vezes menor do que a que temos aqui nesta manhã, pudesse
perpetuar o processo democrático. Isso só foi possível por meio da
representação política.

E a idéia da representação política é a idéia do voto. Isso é a origem
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e a essência da vida das democracias. Nesta abertura, quero deixar o
meu respeito e a minha admiração pelo processo do Poder
Legislativo. Sabemos como é difícil convencer cinco, dez pessoas.
Imaginem então como é difícil convencer 60, 80, 100 mil pessoas,
tarefa que os senhores, que compõem a classe política deste Estado,
têm de fazer.

E com uma visão extremamente respeitosa do Poder Legislativo que
abro este seminário lembrando uma expressão interessante de
Winston Churchill. que diz o seguinte: "A democracia é o pior regime
do mundo, excetuados todos os outros".

Temos de exaltar e ressaltar o processo legislativo, que, num Estado
plural como Minas Gerais, com 853 municípios, permite estarem aqui
presentes os Deputados que compõem a vontade política, a
hegemonia política deste momento do Governo de Minas Gerais.
Muito obrigado.

Palavras da Secretária Celina Albano
Bom dia a todos. Agradeço o convite ao Deputado Domingos Sávio,

representante do Presidente desta Assembléia Legislativa, para dizer
breves palavras. Meu caro amigo. companheiro de luta Luiz Roberto
Nascimento e Silva, Márcio Meira, representando o MinC, que tem
dado uma contribuição expressiva na elaboração da política cultural
no âmbito federal; José Alberto Pinho Neves. Secretário de Cultura de
Juiz de Fora e grande coordenador das cidades no setor de cultura;
Deputado André Quintão. meu Deputado predileto, se é que posso
falar assim; meu grande amigo Octávio Elísio; artistas e produtores
culturais; José Oswaldo Lasmar; funcionários da Secretaria de Estado
de Cultura; funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, não
poderia deixar de falar do meu contentamento em estar presente
nesta reunião, lembrando que há 12 anos fizemos aqui um seminário
que resultou nessa lei que hoje comemora 10 anos. E um momento
muito importante para, mais uma vez, fortalecermos a nossa cultura,
este patrimônio inestimável dos mineiros.

Como não sou muito adepta do conceito de mineiridade, sinto um
orgulho muito grande em ver a nossa diversidade cultural, aqui
representada por sua força maior. Ao mesmo tempo, vemos que ainda
temos de caminhar muito, principalmente nessa questão que
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considero da maior importância. Cada vez mais fala-se da cultura, do
papel que desempenha no conjunto das políticas sociais, mas,
infelizmente, esse papel ainda não se expressa de forma concreta em
termos de financiamento, de apoio orçamentário. E o momento de
darmos esse salto. Minas tem urna diversidade cultural muito grande -
Minas são muitas -, mas também mostra uma identidade cultural muito
forte. Essa é, sem dúvida, uma das marcas fundamentais do nosso
papel na história do Brasil.

Desejo sucesso e êxito para esse movimento, exatamente como
aconteceu há dez anos. Que possamos implementar, cada vez mais,
a política cultural em nosso Estado.

Agradeço à Secretaria de Estado de Cultura, que. juntamente com a
Assembléia, dá um passo à frente nessa batalha, que não é fácil. mas.
sem dúvida, será coroada com o fortalecimento do nosso patrimônio
cultural. Muito obrigada.

O Sr, Presidente - Agradecemos à Secretária Celina Albano e
passamos a palavra ao companheiro Deputado André Quintão, que,
desde o primeiro momento, tem exercido papel fundamental para o
sucesso do nosso movimento.

O Deputado André Quintão e eu tomamos a iniciativa de criar a
Frente Parlamentar da Cultura, que. esperamos, dê seqüência aos
trabalhos deste Fórum.

Os documentos gerados neste encontro serão entregues ao
conjunto de Deputados que compõem a Frente Parlamentar da
Cultura. Não queremos que essa batalha seja de um ou de outro
Deputado. Queremos que seja uma luta de todos os que estão nesta
Casa ou, pelo menos, dos que são sensíveis à questão da cultura.

O Deputado André Quintão é, com certeza, um dos expoentes nesse
aspecto, e a ele passo, com prazer, a palavra.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom-dia. Na pessoa do Deputado Domingos Sávio, cumprimento os

demais componentes da Mesa, esperando que este encontro seja
coroado de êxito e que produza idéias criativas para a implementação
da política cultural do Estado.

Por questão de justiça, registro o empenho do Deputado Domingos
Sávio na realização deste encontro. Foi ele o autor do requerimento

"Ãk



que lhe deu origem, com a parceria do Governo Estadual e de várias
entidades que, previamente, organizaram reuniões técnicas, debates
e grupos de estudos.

Como diz a Secretária Celina Albano, a Lei de Incentivo à Cultura
faz parte do acervo político e técnico desta Casa há mais de uma
década. A Assembléia Legislativa, com o auxílio do seu corpo técnico,
tem dado sua contribuição por meio da realização de seminários
legislativos.

Este ano, ocorrerá nesta Casa a primeira revisão participativa do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Trinta e um
projetos estruturadores estipulam as prioridades para os quatro anos
de Governo. O plano foi aprovado no ano passado, e, agora, em 2004,
haverá sua primeira revisão. A execução do plano será avaliada, com
possibilidades de correções e aperfeiçoamento para os próximos
anos, seja no âmbito da revisão da legislação existente, seja do ponto
de vista das leis orçamentárias.

Não existe política cultural com o apoio do poder público sem a
correspondente e necessária provisão de recursos.

Haverá essa revisão em outubro, este encontro vem em boa hora,
portanto. Com certeza, será uma preparação para a revisão das
prioridades do Governo Estadual e do próprio Governo Federal, uma
vez que PPA também será objeto dessa mesma revisão participativa.

Estendo meus cumprimentos a todos e agradeço às entidades que,
desde o início, batalharam por este encontro, que é uma construção
coletiva. E, se vale para o Brasil, vale para Minas. A afirmação dos
nossos valores, das nossas vocações depende da criação de
condições para o exercício pleno das potencialidades culturais das
regiões, dos grupos e dos seres humanos que habitam o Estado. Não
há um país livre, democrático e com cidadania plena sem as
condições para o exercício das nossas potencialidades culturais.

Fico muito feliz em integrar a comissão que organizou este evento,
desejando muita luz, muita reflexão e ação nestes três dias. Muito
obrigado. Um bom trabalho para todos nós!

Palavras do Secretário Márcio Augusto Freitas de Meira
Bom-dia. Deputado Domingos Sávio, Presidente da Comissão de

Administração Pública da Assembléia; Deputado André Quintão,
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Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa, também
contribuindo para este debate na área da cultura: Secretário Luiz
Roberto Nascimento Silva, com quem já nos encontramos tantas
vezes em Brasília, sempre juntos na luta em prol da cultura no Brasil:
querida Secretária de Cultura de Belo Horizonte, Celina Albano, em
cuja pessoa cumprimento os Secretários e as Secretárias de Cultura
de municípios de Minas aqui presentes: amigo Octávio Elísio Alves de
Brito. Presidente do IEPHA, é sempre um prazer estar com você em
Minas: Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Lage, José
Alberto Pinho Neves, a quem reencontro depois de alguns anos
(quando eu era Secretário de Cultura de Belém do Pará e ele de Juiz
de Fora, encontrávamo-nos nas reuniões das — me rcocidades"), é
muito bom reencontrá-lo; e sempre um enorme prazer estar em Minas
Gerais, Estado que prezo e amo muito. Fico muito feliz em retornar a
Minas. Já vim este ano outra vez, a convite do amigo Vereador
Arnaldo Godoy, em cuja pessoa cumprimento os companheiros e as
companheiras do mundo da cultura aqui presentes, os artistas, os
produtores culturais, a sociedade, as entidades da área cultural, as
universidades, enfim, todo o campo cultural de Minas Gerais, que hoje
lota o Plenário da Assembléia Legislativa.

Saúdo com muito entusiasmo essa iniciativa da Assembléia
Legislativa de Minas em realizar um encontro como este, que reúne o
mundo cultural do Estado para debater um tema tão importante para o
Brasil e para todos nós, cidadãos brasileiros, que é a cultura,
sobretudo quando é discutida não como uma questão meramente
artística. E, é claro, aqui não há nenhum desprezo à questão estética
ou artística da cultura, pelo contrário. A estética, a expressão artística
do mundo da criatividade e da sabedoria do ser humano, talvez seja a
jóia da coroa.

E importante lembrarmos sempre que a cultura vai além disso e é
um elemento central no mundo, do ponto de vista do desenvolvimento
social, econômico e político dos povos, da sociedade. A cultura cria
outras possibilidades de enxergar o mundo, com perspectivas de paz,
tolerância e solidariedade. E muito importante que os Poderes
Legislativos nos Estados da Federação contribuam para os debates.
Trago, então. a saudação do Ministério da Cultura. 0 Secretário
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Executivo Juca Ferreira não pôde comparecer porque deve presidir
hoje a reunião do Conselho Superior do Cinema. Todos vocês podem
ter a consciência de que, com a minha presença, trago a mensagem e
a proposta consolidada de política pública que o Ministério da Cultura
tem desenvolvido nos últimos 18 meses do Governo do Presidente
Lula, na gestão do Ministro Gilberto Gil. Parabenizo, mais uma vez,
Minas Gerais por essa grande realização. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Márcio. Daqui a
pouco ouviremos a exposição que será feita pelo Márcio Augusto
Freitas sobre política cultural e financiamento e articulação União-
Estado-municípios. Esse tema subsidiará um dos três grupos de
trabalho que terão a missão de, até o término do encontro, produzir os
documentos que trarão as possíveis diretrizes dos nossos trabalhos.
representando, objetivamente resultados concretos.

Palavras do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito
Prezado Deputado Domingos Sávio, Deputado André Quintao,

Secretário Nascimento e Silva, Secretária Celina Albano, minhas
senhoras e meus senhores, meus amigos da área da cultura,
manifesto o meu entusiasmo com esta reunião, saudando a iniciativa
da Assembléia Legislativa e da Secretaria de Estado de Cultura de
convocar o setor para um debate profundo sobre a cultura e o seu
desenvolvimento em Minas Gerais. Terei a oportunidade de falar com
vocês em um painel que se realizará em seguida; portanto, quero,
neste momento, apenas expressar a minha satisfação de estar, em
uma manhã de segunda-feira, neste Plenário, com uma representação
tão significativa da cultura de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Octávio. Com a
palavra, para suas considerações iniciais, o Sr. José Alberto Pinho
Neves. Depois, ele também nos brindará com uma exposição sobre o
tema "Articulação União-Estado-Municípios: Imperativos e Reflexos
nos Diversos Segmentos da Cultura". Nesta reunião, temos a
representação da União, dos Estados e dos municípios.

Palavras do Sr. José Alberto Pinho Neves
Bom-dia. Cumprimento o representante da Assembléia, Deputado

Domingos Sávio; o Deputado André Quintão; o Secretário de Cultura
do Estado de Minas Gerais, Sr. Luiz Roberto do Nascimento e Silva;
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Márcio Meira, dizendo do prazer em reencontrá-lo nesta Casa: e
Celina Albano, uma grande companheira da Rede Mercocidades, que
nos ajuda a debater as questões. Por fim, cumprimento o Octávio
Elísio. Presidente do IEPHA, com quem também temos grande
afinidade nas questões sobre patrimônio. Ele esteve em Juiz de Fora
e participou do fórum de desenvolvimento cultural regional, cujo tema
era o patrimônio. Também vou falar sobre a carta reivindicatória que
saiu dessa reunião e que atende não só a questões regionais da Zona
da Mata, mas também às de Minas como um todo.

Como vou me manifestar um pouco mais tarde, gostaria apenas de
parabenizar esta Casa e a Secretaria de Estado de Cultura por esta
iniciativa. Acompanhei as reuniões preparatórias, que encaminharam
alguns temas, cuja discussão é realmente importante nesse momento
em que se redefine a cultura. Conforme o próprio Márcio disse, nada
contra a cultura como exercício estético, mas é necessário fazer uma
redefinição mais envolvida com questões sociais, principalmente pelo
momento que está atravessando o nosso País. Devemos nos
conscientizar e ver como pode contribuir cada um dos segmentos,
cada uma das instituições sociais. Também é essa a visão que tenho.
Aliás, abro minha exposição com um texto sobre a cidade e a cultura.

Gostaria, mais uma vez, de parabenizar essas duas instituições.
Assembléia e Secretaria de Cultura, porque essa iniciativa só vem
fortalecer a cultura do ponto de vista do orçamento, que é a questão
principal entre as que nos unem hoje aqui. Há também a questão da
organização, mas penso que esta Assembléia pode ser uma grande
aliada na definição orçamentária e nos ajudar a convencer os
economistas de que todos queremos o sucesso da economia da
Federação, dos Estados e dos municípios, mas é necessário que
compreendam também que essa pequena parte destinada à cultura
ainda é muito pouco. pela importância que tem para a construção
deste País. Muito obrigado. Bom dia a todos.

O Sr. Presidente - Passaremos agora à fase de exposição
propriamente dita dos convidados, em que se trabalhará, nesta
manhã, com o tema "Articulação União-Estado-Municípios:
Imperativos e Reflexos nos Diversos Segmentos da Cultura". Antes,
porém, gostaria de agradecer a todos que compõem a assessoria da
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Assembléia Legislativa.
Acredito ser fácil para os senhores e as senhoras imaginar que, sem

o trabalho da assessoria, fica praticamente impossível para os
Deputados organizar as suas tarefas nesta Casa do povo, haja vista
que é nosso dever estar atentos a todos os temas que envolvem o
dia-a-dia do povo mineiro, além da rotina dos projetos de lei e das
demandas dos diversos municípios. Portanto, quero destacar que a
assessoria desta Casa fez um trabalho brilhante em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura, cuidando de estudar os temas, de
preparar não apenas o material necessário para a organização deste
evento, mas especialmente de estabelecer esse laço com as
entidades que estão aqui representadas pelos senhores e senhoras.
Quero registrar esse agradecimento na pessoa do prezado Gerente
de Projetos Institucionais, o querido companheiro Juscelino, a quem
agradeço de forma especial e para quem peço aplausos, pelo trabalho
que realizou.

Exposição do Secretário Márcio Augusto Freitas de Meira
A articulação entre União, Estados e municípios é um tema

interessante, e o Ministério da Cultura procura avançar nesse sentido.
E bom destacar que esse trabalho não começou no Governo Lula. Há
uma história que precisa ser lembrada. O embrião de uma idéia de
sistema cultural começou, pelo menos, na década de 30, quando
Mário de Andrade foi Secretário de Cultura de São Paulo. Na época,
ele já imaginava um sistema no setor e implantou, em São Paulo,
Capital, uma rede cultural, que até hoje é um marco no processo de
constituição de uma política pública de cultura no Brasil.

Posteriormente, em vários momentos da história republicana
brasileira, percebemos movimentos para que a política pública
valorizasse a cultura, com um papel crescente a fim de incluir a
participação de municípios e Estados nesse processo. Na década de
70, inclusive durante o regime militar, houve iniciativas com esse
objetivo. Aloísio Magalhães, que foi Presidente do IPHAN, teve uma
importante participação para que a cultura tivesse um papel
significativo e com a extensão nacional necessária.

A política cultural deve ser percebida como um processo que tem
uma história. Neste momento, há um enorme esforço da sociedade



civil e das três esferas do Governo para que possamos dar um passo
além na história da política cultural brasileira. No próximo ano, o
Ministério da Cultura completa 20 anos, portanto é jovem se
comparado ao de países como a França. que é um paradigma de
construção de política cultural.

Durante esse período, houve momentos difíceis, sobretudo em
governos que não perceberam a importância da cultura no âmbito
federal. Assim, considero que esse tempo já representa uma grande
vitória da sociedade brasileira, pois conseguimos constituir e
consolidar o ministério.

E fundamental lembrar que, no programa de Governo do Presidente
Lula, havia uma mensagem forte para que a política pública no Brasil
ganhasse um importante conjunto de atores, que são os municípios,
Estados, União e sociedade civil, a fim de fortalecer, no Brasil, a
criação e a implantação de um sistema nacional de cultura. Esse foi
um dos aspectos fundamentais do programa do então candidato à
Presidência. Nesse período do Governo, fazemos um enorme esforço
para implantá-lo.

Elaboramos uma proposta baseada em três pontos fundamentais
quanto à concepção de uma política pública para a cultura, a fim de
atingir esse objetivo. O primeiro ponto é a cultura como direito social.
Precisamos encará-la dessa forma. Não podemos mais pensar
apenas numa política que favoreça, beneficie artistas que. em seus
vários campos estéticos, dedicam-se a atividades e promoções de
obras de arte no Brasil. Apesar de fundamentais no processo, têm de
ser vistos como parceiros de uma política pública, cujo principal
objetivo é a população brasileira.

Sempre faço comparações com a área de saúde: ninguém tem
dúvida de que a saúde é direito social. Ninguém tem dúvida da
importância de médicos, enfermeiros e demais profissionais para o
sucesso de políticas públicas de saúde. Essas políticas não são feitas
para médicos, mas para a população. Precisamos raciocinar da
mesma forma no que diz respeito à cultura. Uma política pública de
cultura deve ser feita para a população. Os artistas devem ser os
grandes parceiros, a fim de que a população tenha acesso a esse
direito.
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Esse é o primeiro aspecto basilar da política pública de cultura no
âmbito federal. Desejamos que essa concepção seja adotada cada
vez mais pelas esferas de governo. Muitos Estados e municípios
brasileiros que compartilham dessa visão estão desenvolvendo
trabalhos de concepção de políticas públicas de cultura.

O segundo ponto é a construção da identidade e da diversidade
culturais do Brasil. Não há país sem cultura. Um país é reconhecido
por suas possibilidades mais variadas de expressão cultural, por sua
diversidade cultural. A língua portuguesa, no caso do Brasil, faz com
que sejamos brasileiros. E a língua brasileira, ou seja, o português
falado no Brasil. Existem várias formas de o brasileiro falar sua língua.
Falamos um português com sotaques diferentes. Essa variedade de
linguagem, de expressões artísticas, de expressões de vida da
comunidade são elementos centrais que promovem a diversidade
cultural, a identidade do nosso País.

Essa identidade faz com que o Brasil tenha capital simbólico
fundamental na sua inserção no campo internacional. Somente será
reconhecido internacionalmente, até mesmo sob os aspectos
econômico e comercial, à medida que se afirmar como um País cuja
cultura é forte. E necessário que uma política cultural considere como
estratégica a afirmação da identidade e da diversidade nacionais,
porque emergirão possibilidades de afirmação econômica e política no
cenário internacional. Países como França, Itália e Estados Unidos
exerceram esse papel no concerto internacional. Os Estados Unidos
destacaram-se principalmente por meio da cultura audiovisual, do
cinema.

O "american way of life" é internacionalmente reconhecido e
reproduzido exatamente porque os Estados Unidos sempre utilizaram
mecanismos culturais como mecanismo fundamental de exportação
de seus produtos, dos seus bens, dos seus serviços. E por isso que é
importante que nós, brasileiros, tenhamos uma política cultural de
Estado forte e democrática para termos inserção democrática no
cenário internacional.

Um terceiro aspecto importante nessa política cultural que o
Ministério da Cultura coloca na sociedade brasileira é o aspecto da
cultura como economia. Ou seja, a cultura tem uma participação
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efetiva no produto interno bruto. Não podemos tapar o sol com a
peneira. Temos de fazer da economia da cultura tema central de
qualquer discussão sobre política pública de cultura. Não podemos
deixar de dialogar com as empresas, com o mercado, com a iniciativa
privada, com a sociedade em geral, aquilo que temos denominado de
indústrias criativas no debate internacional. Cada vez mais esse tema
tem sido incorporado nos debates da Organização Mundial do
Comércio. Na semana passada acompanhei o Ministro Gilberto Gil
numa reunião da OEA. no México, cujo tema era a inserção da
economia da cultura no mundo globalizado e como os países devem
exercer soberanamente políticas públicas que protejam seus bens e
serviços culturais. E óbvio que não podemos tratar o produto cultural
como um sabonete ou outro produto industrial qualquer. A produção
da cultura carrega em si um conteúdo de afirmação dessa diversidade
cultural, dessa identidade cultural que tem um papel fundamental na
sua proteção. Daí a importância de termos, hoje, de tratar a economia
da cultura como um pilar fundamental dentro de uma concepção geral
de uma política pública de cultura.

Considerando esses três pilares fundamentais de uma política
pública de cultura, consideramos, no Ministério da Cultura, desde o
início do Governo Lula, a necessidade do próprio Ministério da Cultura
de se fortalecer institucional mente na sua malha para assumir um
papel mais ativo nessa política pública. Ou seja. o Ministério da
Cultura ainda é um ministério extremamente frágil, pequeno do ponto
de vista da sua malha institucional para atender uma demanda tão
importante como essa que tem que ganhar um papel e um lugar
estratégico no processo de desenvolvimento do País, principalmente
tratando-se de um pais como o Brasil, que tem 8.500.000km 2 , 27
Estados e mais de 5.600 municípios. Portanto, se não houver um
trabalho entrosado, harmônico, entre a União, os municípios e os
Estados, em termos de política pública e fortalecimento dessa política,
não há condição de o Ministério da Cultura desenvolver uma política
nacional. A questão da política nacional de cultura passa,
necessariamente, por uma rearrumação do sistema federativo
brasileiro no âmbito da cultura. Ou seja, o papel dos municípios deve
ser um papel fundamental e reforçado e. pela Constituição de 1988.



os municípios têm autonomia como ente federado, tanto quanto os
Estados e a União. Urge um fortalecimento do papel dos municípios
nas políticas públicas.

Os dados do IPEA de 2002 indicam que metade do orçamento
público para cultura hoje está nos municípios. Portanto, é necessário
que se dê aos municípios e aos Estados uma ênfase muito grande,
definindo-se papéis e atribuições claras das políticas importantes para
uma região, para uma determinada situação. E o papel da União é de
articulador, de formulador da macropolítica cultural do País. E, dentro
disso, desenvolvemos dois caminhos para essa questão, que hoje é
tema deste fórum, a questão da articulação entre União, Estados e
municípios. O primeiro é o fortalecimento da malha institucional do
ministério. A Secretaria de Articulação Institucional foi criada no
Governo Lula, juntamente com outras, para coordenar um trabalho de
articulação entre a União, os Estados, os municípios e a sociedade.
Hoje temos, dentro do Ministério da Cultura, uma atribuição específica
de desenvolver esse diálogo e o intercâmbio em todos os níveis e com
a sociedade civil.

O segundo ponto importante é quanto ao aspecto legal. E
necessário que, com base na Constituição, tenhamos medidas legais
para que haja indução e fortalecimento de tudo o que falamos, disso
que estamos chamando de sistema nacional de cultura, que talvez
seja o mais importante desafio que têm em comum a União, os
Estados e os municípios. E o que seria isso? Seria um sistema que,
inspirado em outros sistemas públicos existentes, como o SUS,
definisse atribuições e mecanismos de direito à cultura, de forma
descentralizada, em que se define o papel de cada um dos entes
federados e de cada setor da sociedade civil.

Há um aspecto interessante na área da cultura, que é bem diferente
da saúde, pois a demanda é bem intangível, não tem o mesmo nível
de concretude da demanda da saúde. Por exemplo, não temos dor de
dente cultural. Para que tenhamos um movimento em defesa de uma
determinada biblioteca num determinado Estado ou município que
nunca teve uma biblioteca pública, é muito difícil porque as pessoas
que não têm acesso ao livro não sentem falta da leitura, passam a
sentir falta à medida que tenham acesso. A existência do livro e a
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possibilidade de lerem, de gostarem de ler é que faz com que essa
demanda cresça e apareça como um movimento da sociedade. O
Estado, no caso da cultura, tem de ter um papel proativo muito mais
forte porque tem de induzir a demanda. Como fazer isso num Pais tão
grande. com 180 milhões de habitantes, com essa diversidade e
desigualdade regional que verificamos, principalmente no interior dos
municípios, em regiões mais beneficiadas e menos beneficiadas? O
caminho que avaliamos ser o mais razoável é esse.

Posso me reportar àquela frase citada pelo Secretário, de Winston
Churchill: o sistema nacional de cultura é o pior de todos os sistemas,
com exceção de todos os outros. Não há. do ponto de vista
republicano, outro mecanismo para atingirmos grande parte da
população brasileira, principalmente a excluída desse direito, se não o
da articulação entre União. Estados e municípios.

Concluindo. estamos iniciando neste ano de 2004 a implantação
desse sistema nacional de cultura por meio de um mecanismo muito
simples, que é o mecanismo de adesão. Respeitamos a autonomia de
municípios e Estados.

Portanto, a proposta do Governo Federal é criar os sistemas
municipal, estadual e federal de cultura que possam se encontrar por
adesão, ou seja, que possamos assinar um acordo de cooperação
entre a União, os Estados e os municípios, de forma a se iniciar o
estabelecimento de regras básicas. Trata-se de um pacto que
ultrapassa inclusive questões de política local ou de coloração político-
partidária, incluindo-se quatro aspectos fundamentais.

O primeiro deles é que haja, nas três esferas, órgãos
governamentais que coordenem a política cultural, como uma
secretaria ou uma fundação de cultura. Em municípios com menos de
100 mil habitantes haveria uma diretoria de cultura na Secretaria de
Educação, na de Esporte ou na de Turismo, como acontece muitas
vezes. Isso fará com que o seu dirigente coordene uma política
pública na localidade.

O segundo aspecto diz respeito aos conselhos de cultura,
organismos fortes, em que a sociedade civil teria papel fundamental. A
nossa orientação e o nosso estímulo revelam que esse conselho deve
ser, no mínimo. paritário entre a sociedade civil e os governos. Em
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alguns municípios brasileiros eles já existem e contam com essa
participação majoritária. Para nós, é importante que, na sociedade,
haja eqüidade na participação da constituição desses conselhos, que
devem ser fortalecidos, fiscalizando e orientando as diretrizes gerais
da política cultural.

O terceiro ponto refere-se à existência de uma legislação que
financie a cultura, porque não há sistema público sem financiamento,
ou seja, um avião não levanta vôo sem combustível. Se não houver
melhores orçamentos e legislações de incentivo, como renúncia fiscal
ou criação de fundos municipais e estaduais, não haverá possibilidade
concreta de se efetivar uma política pública. Estamos fortalecendo a
Lei Rouanet, com aperfeiçoamentos no seu decreto de
regulamentação, e o Fundo Nacional de Cultura, além de criar novos
mecanismos de incentivo, como a Loteria da Cultura, que está sendo
discutida com a Caixa Econômica Federal. O próprio orçamento do
Ministério da Cultura tem sofrido acréscimo, atingindo 700/ em 2004.
Então, fazemos um grande movimento - diria que cívico - para que a
cultura, como política pública, receba um orçamento maior. Por isso, o
Ministro tem levantado a bandeira de 1% para o setor, o que é
fundamental.

O quarto aspecto refere-se ao planejamento de curto, médio e longo
prazos. E necessário que realizemos planejamentos de maneira
compartilhada, de tal forma que principalmente os pequenos
municípios, que possuem dificuldade na elaboração dessas políticas,
contem com o apoio da União e dos Estados. Não podemos exigir
tanto deles, que já possuem todo esse mecanismo e essa malha
institucional no âmbito da cultura, porque sabemos das dificuldades
que isso significa. Portanto, é preciso um trabalho compartilhado de
planejamento.

Esses são os quatro pontos incluídos no acordo de cooperação que
estamos finalizando depois de longas discussões com os Secretários
de Cultura, que tiveram um papel importantíssimo no Fórum Nacional
de Secretários Estaduais de Cultura e nos debates permanentes com
o Ministério da Cultura. Minas Gerais é um Estado exemplar, porque
sempre participou ativamente desse processo, por intermédio das
Prefeituras. Celina Albano, Secretária de Belo Horizonte, participou de
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debates com os Secretários de Capitais. Nesse sentido, queremos dar
um passo adiante para que tenhamos, ainda neste ano, a assinatura
dos representantes dos Estados nos acordos de cooperação.

E óbvio que o Estado de Minas Gerais não pode se ausentar de um
processo como esse. No Estado do Espírito Santo já fizemos reuniões
para a assinatura do acordo, que já está pronto. O Governador do
Espírito Santo falou publicamente sobre a posição do Estado e dos
municípios, que é de adesão voluntária ao sistema.

O Estado do Ceará fez um pronunciamento público, assumindo a
mesma postura, assim como os Estados do Rio Grande do Sul. São
Paulo e Mato Grosso do Sul, que já realizaram prévias nessa direção.

O Estado de Minas Gerais, certamente. será fundamental nesse
processo. Conclamo Minas Gerais a assumir um papel de liderança,
respeitando sua tradição. pois sempre esteve na vanguarda das
políticas públicas no Brasil. Muitos mineiros tiveram papel fundamental
na política pública de cultura no Brasil e no Ministério da Cultura.
Conclamo Minas Gerais a aderir a esse grande movimento cívico de
fortalecimento institucional no campo da cultura que iniciamos no
Brasil.

Estou à disposição para os debates. Parabenizo a iniciativa da
Assembléia Legislativa e das secretarias municipais e estaduais,
porque esse é o caminho para construirmos uma política pública de
cultura forte e democrática no Brasil. Muito obrigado.

Exposição do Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva
Bom dia. Minhas primeiras palavras são de saudação ao Márcio

Meira pela exposição brilhante que nos ofereceu, mostrando a
predisposição e o desejo efetivo de participação do Governo Federal
junto ao Governo Estadual, especialmente no Estado de Minas
Gerais. Não temos o que reclamar no que se refere a essa
aproximação. O grande entendimento feito entre o Governador Aécio
Neves e o Presidente Luís Inácio Lula da Silva também é feito no nível
do ministério e da política da cultura, entre a Secretaria de Cultura e o
Ministro Gilberto Gil, por intermédio do Márcio Meira e dos
representantes do ministério, que cada vez mais têm vindo a Minas
Gerais, têm-nos prestigiado e entendem que a política pública na área
de cultura só se fará com a colaboração de Estados e municípios. As



pessoas vivem dos Estados e dos municípios, e não da União. Mais
precisamente, as pessoas vivem nas cidades e nas ruas. Portanto,
qualquer política pública, seja na área de saúde, seja na área de
cultura, só se torna realidade quando compreendemos que é preciso
fazer essa articulação no regime federativo.

No sentido conceitual, estamos de acordo em vários pontos.
Ressalto algumas posições importantes, antes de entrarmos numa
questão que diz respeito especificamente ao Estado de Minas Gerais.
São ponderações feitas pelo Márcio Vieira e merecem reflexão.

Primeiro, a referência a Mário de Andrade como formulador, no
passado, da matriz de uma política pública nacional. E curioso dizer
que essa matriz se realiza, numa ponte, com um mineiro fundamental,
Rodrigo Meio Franco de Andrade, ou seja, a concepção do Serviço de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN - surge de uma
idéia luminosa de Mário de Andrade, mas se torna uma realidade
concreta, operativa, administrativa, por meio do trabalho cotidiano de
Rodrigo Meio Franco de Andrade, durante 17 anos. E vejam os
senhores que, nesse momento, construímos uma das páginas mais
importantes da história cultural do nosso País. Vivíamos um momento
em que o grande patrimônio brasileiro era saqueado, levado para o
exterior e vendido, e não existia uma matriz legal importante que o
preservasse. Foi criado o Decreto-Lei n° 25, de 1937, com a atuação
do Ministro Capanema. conseguindo-se reunir o que havia de mais
expressivo e importante na vida cultural do Estado, montando-se essa
matriz do SPHAN, que permitiu a preservação do barroco brasileiro
em Minas, na Bahia, em Pernambuco, em Goiás e em todos os
Estados onde o barroco havia se manifestado.

Outro ponto importante é a idéia de que a cultura é um direito social
e, como tal, inalienável. Temos de compreender que nossa luta nada
mais é que um direito que devemos exercer plenamente. Ninguém
está nos concedendo nenhum favor, nós é que acordamos para
exercer direitos que estavam adormecidos.

A pluralidade cultural do Estado, do País, também é fundamental
porque, num determinado momento, por razões políticas, baseando-
se na idéia de um País que pretendia construir-se com uma
hegemonia nacional, um País que pretendia ter como política de



coesão repressora a idéia de segurança nacional, produziu-se a idéia
de um Estado hegemônico. de um País hegemônico, o que
certamente o Brasil não é. Portanto, se olharmos a origem da
formação do Estado brasileiro, veremos que a matriz dos meios de
comunicação foi montada, em grande parte, com a idéia de uma
matriz que não expressasse a pluralidade regional. Evidentemente
que temos a magia, o mistério de sermos o único país de língua
portuguesa da América do sol, do sal e do Sul-como dizia o Andrade -,
que reúne 180 milhões de brasileiros em 8.000.000m 2 . do Oiapoque
ao Chuí, mas com grandes diversidades e necessidades peculiares.
Não podemos imaginar que o conjunto de lendas que envolvem o rio
Amazonas, fundamentais para a formação de seu imaginário popular,
seja igualmente importante na fronteira gaúcha, que se formou numa
luta pela bacia do Prata. Portanto. é dessa riqueza, é dessa
pluralidade que o País é feito. E é exatamente isso que nos torna
diferentes, singulares, únicos no mundo. Temos de fortalecer a idéia
da nossa identidade nacional. E vou mais longe, ela é o único
caminho para se conseguir uma linguagem universal. Tolstoi já dizia a
todo jovem escritor: "Se queres ser universal, escreve sobre tua
aldeia. Foi exatamente o que um homem como Guimarães Rosa
realizou: escreveu sempre sobre sua aldeia e produziu a literatura
mais revolucionária do Brasil e do mundo naquele momento. Através
do fortalecimento da identidade nacional, tecida e vislumbrada na sua
universalidade, é que poderemos alcançar o que há de mais plural,
importante e permanente na vida brasileira. E os exemplos, na área
de cultura, de pessoas que atingiram essa universalidade são
inúmeros: Machado. Guimarães, Oscar Niemeyer. Aleijadinho. Enfim,
são pessoas de que todos nós nos orgulhamos, especialmente num
auditório como este, que convive com a cultura.

Outra coisa importante é a ênfase em torno da questão econômica.
E uma questão pela qual me venho batendo desde que entrei na vida
pública. Lutei por ela dentro do Ministério. Na época, essa dimensão
era dificilmente percebida. Creio que parte desse programa deriva de
nossa formação ibérica. Temos certo pudor de associar área cultural
com área econômica, como se não fosse elegante, como se não fosse
fino, como se não fosse adequado compreender a cultura como
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processo econômico importante. Se olharmos a recente história
brasileira, vamos ver que, até pouco tempo, a idéia da cultura foi
sempre a idéia do simples mercenarismo, ou seja, de uma burguesia
privilegiada, que, nos seus momentos de bom-humor financiava
temporariamente determinadas manifestações artísticas de um ou
outro segmento, atendendo às necessidades mais urgentes de um ou
outro artista. Quantos de nós vimos artistas importantes morrerem em
dificuldade, sendo reconhecidos somente, e depois de mortos, quando
o produto da sua obra já estava apropriado por um sistema de
distribuição de renda injusto? Temos de inverter essa situação e fazer
com que os artistas tenham uma vida digna e rica. Não podemos
continuar matando os poetas para depois cantá-los, temos de cantá-
los em vida. O nosso desafio é compreender que, hoje, a cultura é um
segmento importante na área econômica, ao lado das suas funções
de identidade nacional, de fixação de uma matriz de coesão do País,
de meio e caminho natural para a descoberta de novos talentos, de
meio e caminho para a descoberta de novas linguagens, de
representação internacional do País. Mas é também uma
empregadora maciça de mão-de-obra e de trabalho em todas as
Capitais. Na Grande BH, a cultura é a 6 a atividade econômica
fundamental. No Rio de Janeiro, representa a a força econômica do
Estado. Esses números são, em grande parte, adulterados ou
diminuídos, porque grande parte da atividade cultural é sempre
irreverente. E é bom que seja assim, que permaneça assim. Essa
irreverência faz com que haja um grau de informalidade grande. Por
outro lado, são atividades sazonais. Isso faz com que, muitas vezes,
escape a medida meramente econômica das pesquisas feitas num
determinado momento. Por exemplo, quando não está trabalhando,
uma indústria de cinema é muito pequena, tem apenas um diretor e
dois, três funcionários. Quando está no auge da produção, pode
empregar 100, 200, 300 pessoas. E não é só a economia dos
empregos que cria diretamente no seu próprio núcleo econômico, mas
também a capacidade que tem de gerar empregos na sociedade como
um todo. Quando é produzido, um filme gera empregos nos hotéis,
nos restaurantes, nas empresas que vendem o material elétrico
necessário para a recomposição de determinados equipamentos, etc.
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Portanto, a cultura representa uma grande capacidade de
multiplicação de empregos. Isso é facilmente compreensível, porque a
cultura é sempre feita com o ser humano.

Felizmente, esse ser humano não pode ser clonado, não pode ser
reproduzido. As pessoas precisarão sempre do talento humano,
daquela voz singular. daquele ator especial. daquele músico
excepcional, daquele que produz algo que os outros não produzem.
Portanto, nessa medida, o setor cultural será sempre empregador de
mão-de-obra.

Estamos integrados com o Governo Federal. E, neste momento
único que a Assembléia Legislativa nos proporciona, não poderia
perder a oportunidade de dizer como o Governo vê a questão cultural
do Estado.

E desnecessário repetir quão grande é a vocação cultural mineira.
Em termos de patrimônio, por exemplo, 60% dos bens tombados pelo
IPHAN estão em Minas Gerais. A grande contribuição do barroco é
fixada em nosso Estado. Música, cinema, teatro, dança... Todos
conhecem muitos exemplos dessas artes entre nós e orgulham-se
delas.

E chegada a hora de criar condições para que os artistas não
precisem sair de Minas para ver suas produções valorizadas. Durante
muito tempo, exportamos mineiros e minério. Continuaremos a
exportar minério, mas mineiros queremos reimportar. E preciso dar
condições econômicas e de trabalho adequadas para a classe
artística viver e realizar-se em Minas Gerais. Temos o compromisso
de criar tais condições. Podemos e devemos fazê-lo.

Tenho certeza de que esse é o sentimento e o desejo do
Governador Aécio Neves. Sinto-me extremamente honrado pelo
convite que me fez para ser portador desse compromisso do Estado
com a cultura, com o pragmatismo que caracteriza minha ação na vida
pública.

A estrutura atual da Secretaria de Cultura impede-nos de avançar na
visão ampla que tanto desejamos. Para manter nosso pessoal e para
o nosso custeio, cabem-nos R$37.000.000,00, que representam
apenas 0.17°c do orçamento geral do Estado.

Claro está que, com esse orçamento, o que se pode fazer será
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sempre frustrante. A demanda será sempre maior que a capacidade
de resposta que o sistema pode dar.

Chamo a atenção para o fato de que esse não é um problema
apenas do Estado como unidade autônoma da Federação. E um
problema também do Governo Federal e dos municípios. De forma
geral, a sociedade, o Estado e a classe política reconhecem a
grandeza, a importância e o momento excepcional da vida cultural do
País, mas, na hora de facilitar seu mecanismo no orçamento, não o
fazem. Condenam as estruturas de cultura a um orçamento
desidratado e à incapacidade para a ação, porque não trabalham para
mudar a realidade.

Esse é o ponto que. antes de mais nada, nos traz aqui hoje, mas
não numa postura de reclamação, de lamúria ou de tristeza. Aqui
estamos. Deputado Domingos Sávio, com a idéia de que podemos
transformar tal situação com a ajuda soberana e legítima desta Casa.

Temos o exemplo da lei estadual. Ao lado dos R$37.000.000,00 que
cobrem as despesas de pessoal e custeio, a lei estadual garante-nos
0,3% do ICMS do Estado, o que, no ano passado, representou algo
em torno de R$22.000.000,00. Esses recursos compõem o braço do
investimento do Estado. Portanto, se incluirmos a lei nesses números,
saltaremos para um percentual certamente superior a 0,17%.

Os recursos da lei estadual é que têm permitido a ação cultural.
Todos os produtores culturais aqui presentes, que convivem
cotidianamente com a ação cultural no Estado, conhecem isso.

A lei funciona bem, em primeiro lugar, porque há uma comissão
paritária, formada por membros da sociedade civil indicados
soberanamente pelos diversos segmentos: teatro, música, dança,
cinema, artes plásticas. A eles somam-se os membros indicados pela
própria Secretaria. Temos, portanto, uma integração entre sociedade
civil e Estado debatendo e julgando os processos apresentados em
Minas Gerais. Num País de 5 mil municípios, Minas detém 853 deles.
Nossa tarefa, portanto, é grandiosa e dificultosa por causa dessa
riqueza e dessa pluralidade.

Percebemos o crescimento de um fenômeno extremamente
importante. Todos os recursos oferecidos são captados. No ano em
que a lei entrou em vigor, em 1998, curiosamente foram devolvidos
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recursos ao Tesouro. Não houve demanda capaz de atender à oferta
de recursos fiscais daquele ano. A partir daí. a lei estadual evoluiu
com rapidez, e hoje constatamos o contrário, a renúncia é captada
cada vez mais rápido. Esses R$22.000.000.00 foram captados em
novembro de 2001 em outubro de 2002 e. praticamente, em junho de
2003. Chegamos no momento de fazer alguma coisa nova, senão
vamos retroagir. Não conseguiremos avançar naquele sentido mais
legítimo, porque a demanda existe, é real, é plenamente captada. mas
precisamos de mais recursos.

Chamo a atenção para outro ponto importante. A lei hoje realiza uma
certa socialização dos incentivos. No início, em 1998, 979 ,6 dos
projetos eram da Grande Belo Horizonte: hoje, 69% são da Capital. e
31°, do interior.

Aproveito estes minutos finais para fazer duas propostas. Uma me
parece de ordem estrutural, natural e facilmente equacionável, que é a
idéia de uma comissão permanente para a área de cultura dentro da
Assembléia Legislativa. Não é mais concebível que a cultura esteja
envolvida com a educação, a ciência e a tecnologia. Não que essa
convivência não seja nobre, é evidente que é. Tudo que é artístico tem
uma dimensão cultural, e tudo que é cultural tem urna dimensão
artística. Mas precisamos dessa especialização, porque lidamos com
públicos diferentes. Temos de entender que a cultura chega na
educação por um caminho diverso do processo normal da Secretaria
de Educação.

A outra proposta é aproveitar o que a própria Constituição nos
faculta. Na reforma tributária do ano passado, ficou assegurado, no
art. 216, §6 0 , a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal
dirigirem até 0.5% do ICMS para a cultura. Minha sugestão é que
mantenhamos o percentual de 0,3 1 c da lei estadual, da forma como
vem funcionando, e que criemos um fundo alternativo, com 0.20 c. que
atenderia aos projetos sem grande apelo mercadológico, às
manifestações de raiz, que, muitas vezes, não conseguem estrutura
administrativa para participar da lei, e também aos legítimos pleitos
que os Deputados trouxessem de suas comunidades.

Portanto, deixo essa conclamação, o desejo e a certeza de que
estes três dias serão revolucionários e modificadores da forma como
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foi tratada a cultura até hoje no Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Agradeço ao Secretário e digo-lhe que é com

muita alegria que ouvimos as suas palavras, que abordaram duas
questões fundamentais já colocadas na pauta desta Casa. No ano
passado fizemos um requerimento à Mesa, reivindicando a criação de
uma comissão permanente de cultura. Consideramos que ela é, de
fato, fundamental para que a Casa Legislativa, o espaço do povo
mineiro tenha uma interface permanente com todos os segmentos da
cultura. Essa comissão será o instrumento de atualização das políticas
públicas e da legislação sobre a política de cultura do Estado de
Minas Gerais, haja vista que esta última foi elaborada há 10 anos. E
tempo de revermos esses aspectos legais.

Outra abordagem feita por V. Exa., e que nos enche de entusiasmo
e ânimo para o debate dos próximos três dias, é a sinalização para
que juntos lutemos pela ampliação dos investimentos do Estado na
cultura, seja na forma de um fundo específico, seja pela revisão da lei
estadual de incentivo à cultura. Entendemos que, com a vontade
política do Executivo, estaremos no caminho adequado, não faltando
o apoio desta Casa Legislativa. Construiremos as propostas
principalmente com a participação da comunidade presente neste
encontro. Lembro que essas palestras subsidiarão não só o debate
que teremos logo à frente, mas também os grupos de trabalho.

Com a palavra, o Prof. Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, para que
nos fale sobre a articulação União-Estado-municípios. Ele tem uma
vivência de atuação no âmbito federal e não só nas estruturas do
ministério. Foi um grande parlamentar e constituinte, e, para nós,
Octávio Elísio, sem dúvida, é uma das nossas referências e exemplo
que procuro seguir, como seu companheiro de partido e admirador.
Para nós, é uma alegria tê-lo aqui.

Exposição do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito
Muito obrigado. Especialmente quero agradecer ao Deputado

Domingos Sávio o convite para participar deste encontro e as palavras
amigas com que me apresentou. Saúdo também o Deputado André
Quintão; o ilustre Secretário de Cultura de Minas Gerais, Luiz Roberto
do Nascimento e Silva; o Secretário de Articulação Institucional do
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Ministério da Cultura, meu amigo Márcio Meira: e o Dr. José Alberto
Pinho Neves, da FUNALFA. que participam desta Mesa. Cumprimento
ainda o Prof. Lasmar, Secretário Adjunto de Cultura, os ex-Secretários
de Cultura do Estado Celina Albano, Jota D'Angelo e Berenice
Menegale, o ilustre Vereador Arnaldo Godoy, o Dr. Fabiano Lopes,
Presidente do IPHAN, meus amigos e amigas da Secretaria Estadual
de Cultura e do IEPHA, os produtores culturais, os artistas e os
administradores municipais de cultura.

Minhas senhoras e meus senhores que acolheram o convite e
vieram a esta importante reunião, ouvimos as duas exposições
anteriores, que me deram muita tranqüilidade para pedir permissão
para falar da experiência de Minas, especificamente na área de
patrimônio, e mostrar. com essa articulação, o que se tem conseguido
fazer dentro dessa proposta que o Márcio Meira nos traz de
implantação de um sistema nacional de cultura.

Nós, que temos ou já tivemos alguma responsabilidade pela gestão
da política cultural, sabemos que o grande desafio que se apresenta é
fazer com que as ações políticas sejam permanentes, criar
mecanismos para que uma política de cultura seja uma política de
Estado. E indispensável que haja uma lei, e essa lei tem sido
instrumento importante de discussão em toda a preparação deste
seminário; é indispensável criar mecanismos institucionais que
garantam a implementação dessas diretrizes de política cultural: e é
indispensável que haja uma efetiva articulação daqueles que fazem
cultura com a classe política.

Por isso. prezados Deputados Domingos Sávio e André Quintão,
acho importante que façamos essa discussão aqui. nesta Assembléia
Legislativa. E indispensável que cada um de nós da área cultural
entenda que é nesta Casa que se fazem as políticas públicas e é
nesta Casa que se decidem os orçamentos. Portanto, é extremamente
importante a articulação entre nós, que temos a responsabilidade pela
gestão cultural, e aqueles que têm o compromisso com a definição de
grandes questões que envolvem a política cultural.

Quero dizer que sempre vi corno grande desafio a política de cultura
ser desenvolvida numa sociedade complexa como a brasileira; fazer
dessa uma política efetivamente pública que proponha uma relação de
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colaboração entre o poder público e a sociedade, especialmente
aqueles que fazem cultura. Refiro-me a política pública com o sentido
de estar articulada com os interesses da sociedade.

Ouvi com muito entusiasmo as palavras ditas tanto pelo Secretário
do Ministério da Cultura quanto pelo Secretário de Minas e vou me
permitir, em primeiro lugar, pelo meu compromisso com o texto
constitucional que fala da cultura, insistir no quanto a Constituição
brasileira nos obriga a um efetivo compromisso da política cultural
com política pública. A Constituição de 1988 estabelece cultura como
direito do cidadão e dever do Estado; estabelece que é competência
comum de União, Estados e municípios proporcionar o acesso à
cultura, garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso a fontes de cultura, apoiar e incentivar as manifestações
culturais.

O art. 216, ao definir patrimônio cultural, resgata conceitos e inova
em termos de descentralização. Reforça responsabilidade solidária de
União, Estados e municípios na proteção e na promoção do
patrimônio cultural, com a colaboração da comunidade, ampliando os
meios de sua proteção além do tombamento.

Previstas na Constituição, as leis de incentivo vieram
complementando as deficiências orçamentárias, trazendo a parceria
da comunidade por meio das empresas. Em Minas, a lei estadual
busca cobrir o espaço não atingido pela lei federal, ainda muito
concentrada em São Paulo e Rio, o que, no momento, o Governo
Federal procura corrigir. Alguns municípios também fazem sua parte.
A lei estadual de política cultural de 1994, em atualização nas
reuniões preparatórias deste seminário, e o anteprojeto de lei do
patrimônio cultural, em preparação e em discussão por meio do
IEPHA, buscam reforçar compromissos com a descentralização e a
democratização do acesso, colocando a cultura como fator de
inclusão social.

A Constituição de 1988 impunha descentralização significativamente
ampliada. Há novidade na organização da Federação. Nas
Constituições anteriores, a Federação era formada por Estados,
Distrito Federal e territórios, e os municípios eram, apenas, unidades
administrativas. Agora, municípios são entes constitutivos da
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Federação, cuja conseqüência é o reforço da sua autonomia. Um
caminho para examinarmos políticas de articulação dos três níveis de
poder frente às determinações constitucionais na cultura é a área do
patrimônio. Em Minas, essa discussão é apropriada, especialmente
porque este é o Estado que tem o maior acervo de bens culturais
tombados e o maior número de municípios. Esta é a oportunidade
adequada a essas reflexões pelo momento histórico favorável. O que
nos disse o ilustre Secretário Márcio Meira e o prezado Secretário
Nascimento Silva reforça a idéia do momento especialmente único e
importante, pois essa discussão se inicia e se aprofunda na Casa
representativa do povo mineiro, que é a Assembléia Legislativa.

A política de proteção do patrimônio entrou na agenda das políticas
públicas no Brasil há 67 anos pela inspiração de Mário de Andrade.
por meio do Decreto-Lei n° 25. de 1937. que criou o IPHAN e o
Instituto de Tombamento que foi um dos primeiros atos do regime
ditatorial do Estado Novo, que, na ocasião, respeitou o projeto de lei
que tramitava no Congresso Nacional. Até então, novembro de 1937,
havia apenas algumas ações isoladas, preocupadas com a política de
proteção do patrimônio.

Em alguns Estados - Minas Gerais, 1926 Bahia, 1927 : e
Pernambuco, 1928 - foram criadas inspetorias de monumentos
históricos. Entretanto, sem nenhum apoio legal que permitisse a
efetiva atuação. Em 1931. o Prefeito de Ouro Preto decretava a
proibição da "mudança da face colonial" da cidade. Em 1933, decreto
do Presidente Getúlio Vargas declara Ouro Preto monumento
nacional. Ações isoladas.

Apenas a partir de 1937 consolida-se, na realidade, uma política de
patrimônio cultural na cidade. Naquela época, surgiu como política de
patrimônio histórico e artístico nacional. Era necessário pôr logo a
funcionar o IPHAN e implementar o Decreto-Lei n° 25, e fazê-lo dentro
de uma estratégia que garantisse legitimidade e credibilidade
política de proteção do patrimônio que se implantava sob a liderança
de Rodrigo Meio Franco de Andrade.

E importante insistir que essa política era de inspiração modernista,
avançada para a época, pois, ao invés de pensar o patrimônio como
algo a ser preservado em si mesmo, pensava a necessidade dessa
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proteção para a construção de um modelo de diversidade cultural
muito ao gosto dos modernistas.

Portanto, a política de patrimônio surgiu pensando para a frente,
vendo a tradição como alguma coisa para alimentar a produção
cultural refletida na nossa diversidade cultural.

A política federal de proteção do patrimônio gozou de inusitada
continuidade nesses 67 anos, no serviço público brasileiro, com forte
poder de decisão do IPHAN, para o que foi fundamental o espírito de
equipe, sob a liderança do Dr. Rodrigo. Só na década de 70, 34 anos
depois, o Ministério de Educação e Cultura buscou ação
compartilhada com os Estados federados. Surgiu, em 1971, o IEPHA-
MG, atuando em ação complementar à do órgão federal e adotando
como base legal o Decreto-Lei n° 25/37. Em 1939, o Dr. Rodrigo
ressaltava a importância de articulação com o poder municipal na
tarefa de preservação do patrimônio tombado, por suas
responsabilidades legais com a gestão do espaço urbano. Entretanto,
nesses 67 anos de história, a política de proteção do patrimônio criou
poucas articulações com a política de desenvolvimento das cidades,
manteve-se fechada à participação da sociedade na identificação do
que proteger pelo tombamento e de como protegê-lo, dentro de uma
estratégia de uso pessoal e urbano.

Não são raros os conflitos com administrações municipais, que se
multiplicam no descuido com a conservação e a preservação do
patrimônio. O instrumento do tombamento não é suficiente para
preservar o patrimônio das cidades brasileiras. Mecanismos legais de
proteção, previstos no texto constitucional, devem ser combinados e,
principalmente, incorporados ao planejamento das cidades.

Como realizar o sonho republicano da Federação, da
descentralização política e administrativa da política cultural na área
do patrimônio? Em Minas estão sendo conseguidos alguns avanços
importantes com a lei do ICMS cultural, ou Lei Robin Hood, que prevê
a redistribuição de parte dos recursos desse imposto estadual entre os
municípios que adotem políticas de proteção do patrimônio cultural,
dentro de projetos aprovados pelo IEPHA. Essa lei incentiva os
municípios a inventariar seu patrimônio e investir na sua preservação,
resultando em mais recursos fiscais para os municípios. E um marco
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para a política de preservação, porque gerou interesses por parte das
administrações municipais. O que antes era visto como entrave para o
desenvolvimento do município é hoje forma de arrecadação de
receita.

Muitos são os ganhos desse pioneirismo. Se em 1996 não havia
bens tombados no âmbito municipal, em 2004 o número de bens
culturais protegidos legalmente ultrapassa a casa dos 3 mil, além de
mais de 360 municípios estarem inventariando seu patrimônio. Em
1996, apenas 33 municípios haviam criado estrutura administrativa
para a proteção de patrimônio. Em 2004, esse número atinge a casa
dos 400, com conselhos de patrimônio. órgão municipal específico,
além de lei de tombamento.

A lei do ICMS tem sido pedagógica para as administrações
municipais, aprofundando a consciência preservacionista em nosso
Estado. Louvo a iniciativa e a determinação dos gestores municipais
responsáveis pelo patrimônio. Ressalto a importância que têm tido
nesse processo, ampliando o conceito de bem cultural, mudando a
idéia de que patrimônio cultural é somente aquilo que guarda relação
com os fatos memoráveis da nossa história ou o que é antigo, com
excepcional idade artística.

Como manda a Constituição, é patrimônio cultural tudo aquilo que é
portador de referência a identidade, ação e memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira. Toda a nossa política de
patrimônio está baseada numa política que reforça a idéia do
patrimônio histórico e artístico nacional.

A preocupação central era a matriz cultural nacional. Hoje, o texto
constitucional cultural fala em patrimônio cultural brasileiro. Amplia o
conceito de patrimônio cultural e reforça. de forma efetiva, o
compromisso do patrimônio com o brasileiro, com o cidadão, com
cada um de nós. Reforçamos, portanto, a idéia da necessidade de que
essa política de patrimônio seja a expressão da cidadania. E a
cidadania acontece na cidade, em cada município. Não é possível
pensar uma política de patrimônio sem pensar essa política dentro da
Federação. numa estratégia descentralizada, que reforce a
participação efetiva do município. Os mineiros já sabem que se deve
proteger tudo aquilo que diz respeito a identidade e personalidade de
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um lugar. Consolida-se, cada vez mais, uma parceria com a
sociedade, que se faz mais presente e atuante.

Dois pontos precisam ainda ser levantados na montagem, em
Minas, desse sistema. Em primeiro lugar, a articulação permanente e
cooperativa com o SPHAN em Minas Gerais, que nunca esteve tão
ativo, tão presente nessa articulação com Minas quanto agora com a
gestão do Dr. Fabiano. Essa articulação se dá com a superintendência
regional e com os escritórios locais. Além disso, a valiosa parceria
com os Ministérios Público Estadual e Federal.

Pensar a Constituição de 1988, pensar as articulações da política de
cultura com respaldo na Constituição de 1988 é reforçar a cidadania, é
reforçar direitos sociais individuais, coletivos, é respeitar e valorizar a
ação do Ministério Público como instrumento efetivo de valorização da
garantia dos direitos.

Desse modo, estamos buscando a realização do sonho de um
modelo federativo de gestão da política de patrimônio cujo esforço de
educação patrimonial e de educação da sociedade garanta a efetiva
participação da sociedade. Buscamos resgatar o interesse do cidadão
e da comunidade com a proteção dos seus bens de interesse cultural,
avançando na idéia do tombamento com a garantia do uso pessoal e
urbano do bem tomado.

Esse é o momento de avançarmos mais ainda na relação com os
municípios.

Quero lembrar que a Constituição de 1988 reservou aos municípios
o principal papel no processo de gestão do espaço urbano. Na
Federação, o município adquiriu uma relativa autonomia. A influência
das esferas federal e estadual sobre a questão urbana é bastante
reduzida. Ficou, como competência privativa da União, a definição de
diretrizes para o desenvolvimento urbano, e estão obrigados ao plano
diretor os municípios com mais de 20 mil habitantes ou áreas de
interesse turístico.

O plano diretor é o instrumento básico da política municipal de
desenvolvimento urbano e a garantia da função social da cidade e da
propriedade urbana. Uma das diretrizes é proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.
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A nova concepção - proposta pela Constituição Federal e
consolidada no Estatuto das Cidades - dada ao direito de propriedade
imobiliária urbana está amarrada ao princípio constitucional da função
social da propriedade e da cidade. A Constituição encontrou uma
fórmula consistente, que pode ser sintetizada no seguinte: o direito de
propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida a
sua função social, que, por sua vez, é aquela determinada pela
legislação urbanística, sobretudo no contexto municipal. O plano
diretor e a legislação de uso e ocupação do solo regulamentam e
direcionam os assentamentos nas áreas urbanas.

A recente lei federal de política urbana e o Estatuto das Cidades, de
2001, adicionam ao debate a possibilidade da compatibilização da
agenda ambiental, natural e cultural com a agenda da cidade.
trazendo novos instrumentos, como o instituto da transferência do
direito de construir, que, apesar de dificuldades a ele inerentes, tem
demonstrado ser importante instrumento à disposição dos municípios
para proteção dos patrimônios culturais e naturais. E um contexto
político novo e que exige postura diferente dos órgãos públicos de
cultura e de patrimônio. Além do tombamento, alternativas de
proteção deverão ser acionadas porque são previstas na Constituição.
E as articulações com os municípios serão mais efetivas. Há uma
busca de flexibilização do instrumento do tombamento, de uma
gradação dos diversos níveis de preservação, que deverão ser
adequados aos interesses daqueles que fazem a política no nível da
cidade. Acima de tudo. é indispensável que. nesse caso, como em
todos os casos da política cultural, tenhamos políticas que sejam
efetivamente públicas e articuladas com o interesse da sociedade.
Muito obrigado.

Exposição do Sr. José Alberto Pinho Neves
Estou me sentindo feliz porque se discute a questão de

percentagem e orçamento. Vejo que minha Prefeitura aplica 1,75% de
seu orçamento em cultura, possibilitando-nos tratar de alguns
assuntos que aqui foram abordados, como a questão de incentivo â
produção cultural e projetos como o Livro Aberto, que trata da
ampliação de bibliotecas regionais. Esse projeto tem oito propostas. e
já iniciamos a primeira na semana passada. Nosso orçamento
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também nos permite valorizar nossa produção local de literatura
principalmente no que diz respeito à leitura, com uma diversidade de
publicações que chega a alcançar uma média de 20 publicações
anuais. Essas publicações resgatam não só a questão da literatura
como também a questão do exercício estético e a questão da
memória. Isso tudo é possibilitado por essa compreensão do dirigente
do município, Tarcísio Delgado, que vê a necessidade da cultura e
desse conceito novo de cultura. Tenho procurado cumprir minha lição
de casa, o que me leva a fazer algumas observações sobre a cidade e
a cultura. Espero que, ao fazê-las, seja a voz de todos os municípios
no que diz respeito às suas reivindicações ao Estado e à Federação.
Que elas sirvam de reflexão sobre o que podemos fazer internamente.

Algumas observações coincidem com o que foi colocado aqui, mas
certamente todos têm essa preocupação com as questões sociais da
cultura. De qualquer maneira, seguirei à risca o que foi proposto.

A cultura no mundo contemporâneo ultrapassa a função de
investigação poética - oráculo do fazer, de ator zeloso das questões
de preservação do patrimônio material e imaterial, de laboratório de
idéias a disseminar experiências e conhecimentos - e engaja-se no
papel de agente de mudanças sociais, ao trabalhar a valorização e a
inclusão social do homem. E repensada como instrumento semeador
de esperança e de igualdade, ao pastorar o conceito de cidadania.
Distante de ser tão-somente a expressão de um povo, apresenta-se a
seu serviço. Na luta de hoje, esse povo quer comandar o amanhã, não
pelo poder, mas pela justiça; não pela política, mas pela moral; não
para dominação da nação, mas para sua grandeza. As idéias,
ultrapassando os limites geográficos, querem estabelecer a discussão
da produção sob a égide de possibilidade do labor do homem,
buscando alcançar o geral sempre referenciado no particular, na
menor estrutura da organização social, no registro do pensamento de
João Cabral de Meio Neto, poeta para quem a história, a geografia e a
sociologia existem: "Não se pode chegar ao nacional sem ser
regional".

Reside nas cidades o fazer, espaço da pesquisa, da imaginação, da
criatividade, do conhecimento e da lição do tempo, traduzido em
memória, que, segundo Murilo Mendes, é uma construção do futuro,
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mais que do passado.
A cidade é um museu permanente onde o homem se reflete e

contempla a grandeza de sua contribuição.
A sociedade civil, na inserção do processo de integração, apresenta-

se como o galo tecedor anunciado no poema "Tecendo a Manhã". de
João Cabral de Meio Neto: "Um galo não tece uma manhã. Ele
precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, e que
ele o lance a outro...... Assim, o poema vai-se desdobrando.

Resoluta e audível, a sociedade faz eclodir o seu canto, que,
harmonizado a outros, vem tecendo um novo tempo traduzido na
formulação transparente de políticas públicas defensivas da cultura,
procurando democraticamente dar oportunidade a todos os atores. No
clamor desse canto, situam-se o compromisso do respeito aos
desiguais e a resistência aos processos massificadores e
estandardizadores da globalização, que. diferentemente da
colonização que nos impôs modelos e limites, impulsiona-nos à perda
de identidade. O canto em si não basta. Reclama por regras, cartas e
tratados que fortaleçam, organizem sua livre circulação e protejam os
seus criadores.

O maior desafio dos poderes locais hoje é fazer da cultura um
instrumento, entre outros, de combate ao desemprego, de erradicação
do trabalho infantil, de inserção da terceira idade. sem se isentarem
de suas atribuições traduzidas em programas dos planejamentos
definidos pela ação conjunta da sociedade, representada por seus
produtores nos conselhos e fóruns municipais de cultura.

Não basta reclamar maior participação nos orçamentos. Torna-se
necessário mapear a realidade e estabelecer mecanismos protetores
e incentivadores das questões culturais. Assim, faz-se urgente a
definição de um novo censo cultural de Minas que traduza hoje a
nossa realidade cultural e nos auxilie no incentivo e na preservação
das manifestações culturais autênticas e de raízes das Gerais.

Quanto ainda ao tema Orçamento, sugiro que esta Casa do povo
seja aliada e se manifeste cada vez mais favoravelmente à cultura,
quando da definição orçamentária do Estado, pois, fortalecendo a
Secretaria de Estado de Cultura, ampliaremos as suas possibilidades
de ação e de apoio aos municípios. Cabe ressaltar que essa atitude
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deve repetir-se também nas Câmaras Municipais. Acredito que
reivindicar implica definir a contribuição do reivindicante. Assim, torna-
se necessário que os governos municipais, ao pressionarem o Estado,
também sejam sensíveis na definição dos seus recursos destinados à
cultura; que possuam planos plurianuais de cultura como forma de
organização e de seqüência dos seus processos culturais,
conscientizando-se de que, algumas vezes, é do apoio logístico, que
defina o compromisso da cidade com o desenvolvimento cultural local,
de que necessitam de imediato.

A propósito, a Agenda 21 da Cultura, aprovada em 8 de maio deste
ano, em Barcelona, durante o Fórum Universal das Culturas, é o mais
recente documento orientador de políticas públicas de cultura que
objetivam o desenvolvimento cultural da humanidade, buscando
promover a integração e o intercâmbio de bens, produtos e atividades
culturais, estimular a formulação e ampliação do mercado de trabalho
na área cultural e a proteção das questões regionais, já que Minas são
tantas. Acredito que os corredores culturais regionais, orientados nos
interesses comuns e respeitando as seis características de cada ator
participante, representem, com objetivos precípuos, o benefício da
população e o exercício da formação de cidadania.

Na direção das questões patrimoniais, a Carta de Juiz de Fora,
conclusiva do Fórum de Desenvolvimento Cultural da Zona da Mata,
entregue ao Sr. Secretário de Cultura do Estado, diz: "Considerando a
riqueza, a diversidade e a variedade do patrimônio cultural de Minas
Gerais, representadas pelos conjuntos urbanos, as edificações, os
bens artísticos móveis e integrados e as manifestações da cultura
imaterial; a necessidade de preservação desse patrimônio cultural,
elemento fundamental na constituição da identidade mineira e
nacional; a insuficiência dos recursos destinados à preservação e
conservação desse patrimônio, submetido a sérios riscos, até mesmo
ao de perda irreparável; e reconhecendo a importância do papel
desempenhado pelos atuais mecanismos de financiamento e fomento
às atividades ligadas ao patrimônio cultural e a relevância da
educação patrimonial no conhecimento, proteção, difusão do
patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, propõe: a imediata
ampliação do percentual de distribuição do critério do patrimônio
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cultural do ICMS. de 1% para 2 0 do valor arrecadado: a imediata
implementação de mecanismos para captação e alocação de recursos
financeiros destinados ao Fundo Estadual de Recuperação do
Patrimônio Histórico. Artístico e Arquitetônico - FUNPAT - de modo a
atender às demandas de conservação, restauração e requalificação
de bens de valor histórico, artístico e arquitetônico do Estado: a
ampliação do alcance da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
mediante a criação de fundo destinado ao financiamento de atividades
culturais sem características mercadológicas".

Quero fazer uma consideração crítica. A Lei Estadual de Cultura,
que tanto tem contribuído para disseminar as questões de produção
cultural em Minas, deveria também passar por uma revisão, para o
seu aperfeiçoamento. Críticas têm sido feitas para fortalecer e
valorizar cada vez mais o produtor cultural de Minas Gerais. Faço uma
crítica de um lado e do outro, estendida para o interior, para que
também chegue até ela, com projetos que sejam merecedores pela
sua qualidade, e não pela quantidade. O interior reclama muito por
não ter alcance à lei, mas, por outro lado, não podemos deixar de
considerar que as questões que chegam do interior carecem de uma
avaliação crítica maior ou até mesmo de formatação. O Estado pode
ajudar muito o interior, com o apoio logístico nas suas diversas áreas.
E preciso fortalecer a questão do reaparelhamento das instituições
públicas estaduais de cultura e a requalificação do seu pessoal, para
que se trabalhe na redefinição e ampliação de um novo quadro de
pessoal. Isso faz parte do apoio logístico de que as Prefeituras
precisam, pois não precisam simplesmente do recurso. Há coisas no
nível municipal que podem ser resolvidas pelo próprio município, com
a contribuição da sociedade local. No entanto, sem uma orientação
lógica. isso fica muito difícil, tendo em vista que a discussão política
da cultura é uma questão bastante recente. (- Lê:)

'4) a valorização das iniciativas relacionadas à implementação das
políticas municipais de proteção ao patrimônio cultural: 5)
aperfeiçoamento de política de gestão compartilhada dos bens
culturais tombados: 6) o estímulo à implantação e manutenção de
unidades museológicas de caráter regional, singulares quanto a seus
acervos e exemplares em sua forma de atuação: 7) a implementação
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de um programa de educação patrimonial, através de parcerias entre
o Estado e os municípios de Minas Gerais.".

Considerando a economia, as realidades locais, e atentos à
democratização, sugerimos o compartilhamento de parte dos recursos
públicos destinados à cultura, no estilo da criação de leis municipais
de incentivo à cultura, referenciada na prática dos diversificados
fazeres, exercitando um pensamento de Jean Paul Sartre, com o qual
concluo: "A cultura é a consciência em permanente evolução, que o
homem tem de si mesmo e do mundo em que vive, trabalha e luta".

Acredito que essa Carta de Juiz de Fora, síntese de um fórum que lá
realizamos, junte-se a outros fóruns promovidos pela Secretaria de
Cultura, tornando-se em documentos norteadores da definição de uma
nova política pública para Minas Gerais.

O fortalecimento da cultura em Minas, por meio desta Casa, com a
definição de orçamento, contribuirá para o fortalecimento da cultura
nos municípios. No momento em que dermos maior condição de ação
à Secretaria Estadual de Cultura, esta se refletirá no município, que é
a ponta da corda. Espero que a voz dos municípios esteja presente
nas reivindicações.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início agora aos debates. Informamos

aos participantes deste Fórum Técnico que a transcrição completa das
exposições, debates e pronunciamentos estará na edição do "Diário
do Legislativo", do dia 18 de setembro, e que a TV Assembléia exibirá
a reprise deste fórum nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro, às 8 horas.
Esperamos ser um marco como já o foram, há dez anos, a Lei
Estadual de Política de Cultura e o estabelecimento da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura. Que possamos produzir definições de
propostas a serem encaminhadas à Secretaria de Estado, ao
Governador Aécio Neves, aos demais Deputados desta Casa e à
sociedade civil que resultem em maiores investimentos na cultura e
definição de políticas públicas eficazes que integrem as ações dos
entes federados e, especialmente, que essa integração seja feita com
• sociedade civil.

A tarde, teremos um debate cujo tema será a relação do Estado com
• sociedade civil. Abrimos as inscrições aos senhores e senhoras que



queiram formular perguntas ou manifestarem-se sobre o tema
Articulação União-Estado-municípios, no que diz respeito à política
cultural.

Lembramos àqueles que desejarem se manifestar que podem fazer
uso do microfone ou fazê-lo por escrito, dirigindo sua pergunta à
Mesa. Pedimos que essa manifestação seja objetiva e precedida da
identificação daquele que formular a pergunta, dizendo nome, cidade
e instituição que representa. Solicitamos que façam sua intervenção
em, no máximo, três minutos, e que sejam respondidas em igual
tempo, a fim de termos a maior participação possível do Plenário.

Debates
O Sr. Presidente - Até que nos chegue alguma indagação, tomo a

liberdade de fazer uma pergunta ao Secretário, que também se
estende ao nosso prezado Márcio Augusto Freitas de Meira, no que
diz respeito às leis estaduais e à lei federal.

Quando fui Prefeito em Divinópolis, criamos uma fundação municipal
de cultura e uma associação ligada à biblioteca e tentamos aprovar
projetos para recuperação dos bens do patrimônio histórico a fim de
viabilizar um teatro. Encontramos dificuldades de aprovar projetos na
lei federal de incentivo à cultura por meio de fundação de direito
público municipal. Isso pode ser revisto? Dentro desse espírito de
articulação entre o Estado, o município e a União, de repente nos
vemos numa situação que pode ser um verdadeiro desastre. O
município que possui uma fundação municipal e quer recuperar um
bem do patrimônio histórico, viabilizar um teatro municipal, uma
biblioteca pública municipal, teria facilidade de captar recursos
provenientes do Imposto de Renda ou até mesmo do ICMS, no caso
da lei estadual. Mas encontramos dificuldades de aprovar projetos
vinculados a uma entidade de direito público, uma fundação de direito
público. Até que ponto isso poderia ser revisto?

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - E interessante a pergunta,
porque me ajuda a explicar para vocês, com mais detalhes, as
modificações, o aperfeiçoamento que estamos querendo fazer na
regulamentação da lei federal de incentivo à cultura. Esse é um dos
pontos que estamos abordando no novo decreto de regulamentação.
0 nosso amigo Octávio Elísio trabalhou no ministério conhece bem o



mecanismo da Lei Rouanet e sabe que na regulamentação, que ainda
está vigendo, o poder público, principalmente as Secretarias de
Cultura, não podem ter acesso direto ao mecanismo da Lei Rouanet.
A administração indireta de direito público até pode, mas a Secretaria
de Cultura, os órgãos públicos de administração direta, não podem
captar recursos como os benefícios da Lei Rouanet. Não que a lei
proíba, mas a regulamentação que foi feita impedia esse
procedimento. Na regulamentação que estamos fazendo no novo
decreto, tentamos corrigir isso, definindo o proponente do projeto. Até
então, o proponente de um projeto cultural precisava ser uma entidade
com caráter cultural. Se for uma entidade qualquer da sociedade civil
ou mesmo da iniciativa privada que não tenha em seu estatuto uma
finalidade cultural, não pode, pelo modelo atual, apresentar um projeto
pela Lei Rouanet. A modificação que fazemos estabelece o conceito
de projeto de natureza cultural, ou seja, o que é prioritário na nova
regulamentação é o projeto ou programa de natureza cultural, não
importa quem apresenta, pode ser o botequim da esquina, o
supermercado, a associação de empresários, etc. O proponente pode
ser qualquer um, desde que o projeto tenha natureza cultural. A
definição do projeto de natureza cultural remete à própria Lei Rouanet
que tem nos seus artigos a definição clara disso.

A outra modificação é no sistema de financiamento via Fundo
Nacional de Cultura. Na nova regulamentação, estamos criando a
possibilidade do financiamento via Fundo Nacional de Cultura, que
está previsto na Lei Rouanet, por meio de patrocínio. Assim, o
mecanismo da renúncia fiscal poderá ser aplicado via Fundo para que
os recursos possam chegar, por exemplo, a uma Secretaria de
Cultura.

Hoje, no Brasil e em Minas, uma enorme faixa da comunidade
cultural não é atendida pela lei de incentivo por via de renúncia fiscal.
Por quê? Porque se trata de uma parceria público-privada e, como tal,
o privado tem peso. Portanto, o recurso vai para onde há lucro para a
empresa, para aquilo que lhe dá retorno. Embora seja fundamental e
importante, a lei não consegue responder a todas as demandas da
comunidade cultural. Daí, a importância do fortalecimento do Fundo.

Pela modificação que propomos. o Fundo passará a permitir que um
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recurso de patrocínio por via de renúncia fiscal seja depositado no
Fundo Nacional de Cultura e que o recurso seja carimbado para o
projeto de cultura de determinada Secretaria. Uma Secretaria de
Cultura do interior do Mato Grosso, por exemplo, poderá receber a
verba. Dificilmente uma empresa empregaria recurso no interior do
Mato Grosso, onde não há mercado consumidor para o seu produto.

Essa é a solução para que os recursos do Fundo cheguem aos
rincões do País, que, pela lei de renúncia fiscal, não têm acesso
exclusivo.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - A lei estadual não
veda a participação da fundação. Provavelmente, a experiência de
Divinõpolis tenha sido com a lei federal. O art. 11 permite a aplicação
por pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada com
a finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade
cultural pertencente ao poder público.

Vivemos inúmeros projetos vinculados a fundações em todo o
Estado.

Talvez não tenha ficado claro ao final da minha exposição que o
objetivo da criação do Fundo é. de um lado, manter a lei estadual
funcionando com as virtudes que apresentou até agora. Quais são
essas virtudes? Uma comissão paritária. velocidade do julgamento
das propostas e participação efetiva do setor privado, buscando e
descobrindo o que quer financiar.

Isso é importante porque cria um processo extremamente
democrático. Não podemos nos esquecer de que o risco de recursos
concentrados nos fundos é concentrar o processo de decisão na
burocracia do próprio órgão.

Por outro lado, temos consciência de que a lei estadual, por si só,
não está conseguindo atingir objetivos mais amplos da sociedade, ou
seja, as atividades de cultura mineira de raiz - congado, reinado e folia
de reis. Esses grupos não conseguem se organizar em torno de uma
legislação de incentivo à cultura. E até perverso exigir que esses
grupos se organizem. preencham formulários, arranjem advogados e
contadores para cumprir um ritual que é desnecessário em seu caso.
E mais, são recursos, às vezes, bastante reduzidos, que poderiam ser
liberados rapidamente pelo fundo.
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Segundo aspecto: áreas de manifestação artística mais
independentes, mais experimentais não encontram patrocinadores.
Terceiro: com o Fundo, a própria Secretaria deixaria de pressionar a
lei de incentivo à cultura.

Como é previsto na legislação, os órgãos da Secretaria de Estado
podem participar de até 35% da i de incentivos. Participa com algo
em torno de 1 1°/o na média anual, mas, tendo o mecanismo do Fundo,
poderia deixar de pressionar tari o a lei, deixando-a mais ligada ao
setor privado.

Por último, desejamos atender à demanda da classe política.
Inúmeras vezes recebo Deputados e Prefeitos que trazem projetos
factíveis, justos, que, infelizmente, não temos meios de atender. E
extremamente frustrante essa situação para eles e para nós.

Poderíamos ter, com a idéia do Fundo, uma parceria com a classe
política no sentido mais nobre. Na medida em que ela nos ajudar a
construir essa ponte - que, repito, é legítima e está baseada na própria
Constituição -, poderemos contribuir para a capilaridade da produção
no Estado.

O Sr. Presidente - A Sra. Maria Augusta Nóbrega, Superintendente
de Bibliotecas Públicas da Secretaria de Cultura, solicita que o Dr.
Márcio Meira fale sobre a Lei do Livro, assinada pelo Presidente Lula
em novembro de 2003, que beneficia escritores, editoras, livrarias,
bancas públicas.

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - Posso falar sobre o assunto
de forma muito breve, porque é um tema complexo, específico,
importantíssimo. O importante é destacar a importância da lei. Ela é
um exemplo de como são necessárias, em todos os outros
segmentos, leis específicas que os regulamentem. Enfatizo o fato de
que é preciso, a partir dessa legislação, reforçar o Sistema Nacional
de Bibliotecas. E a base fundamental para que tenhamos uma política
pública nacional na área do livro e da leitura. Isso é muito importante
para nós. A lei é um instrumento fundamental para o desenvolvimento
dessa política na área do livro e da leitura. Como disse, é uma das
áreas mais importantes da base do sistema, é o equipamento cultural
mais difundido no Brasil. A malha de equipamentos do País é muito
fraca. A biblioteca pública é um ótimo instrumento. Mesmo com todas
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as dificuldades. 701 . dos municípios brasileiros têm pelo menos uma
biblioteca pública. Os outros equipamentos culturais dificilmente
ultrapassam 20 0 c dos municípios brasileiros. Cinema, por exemplo, só
existe em 70 dos municípios brasileiros: museus, em 13%. E muito
importante, então, a consolidação e o fortalecimento de uma política
nacional de bibliotecas.

O Sr. Marco Antônio Cruz - Sou o mentor intelectual da lei de
incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais. Ao voltar de uma
pesquisa no Sul do Pais, descobri que o Estado não possuía uma lei
desse tipo e procurei apoio entre os membros desta Casa para que
fosse criada. Na época. o Deputado Arnaldo Pena, do partido do ex-
Governador Eduardo Azeredo, prontificou-se a fazer o trabalho.
Conseguiu sensibilizar o Governador, e os passos foram sendo
tomados. Procurei o SATED um pouco antes de a lei tornar-se pública
e conversei com a Madalena. Perguntei-lhe que lei poderia ser
buscada, e ela respondeu que era a Rouanet. Perguntei pela do
Estado, e ela disse que não existia. Então, tomei as providências para
que saísse. Quando saiu, ela disse que era bem fraquinha - 0,15°/o na
época - e previa chegar a 0,3% até 2001. Essa lei poderia chegar a
0,5%, mas ninguém fez nada para isso. Nos últimos três anos, as
artes perderam 50 milhões em Minas Gerais.

O filme "Irmão Sol, irmã Lua" tem uma cena interessante, em que
aquele homem rico e poderoso, ao receber Francisco de Assis e
beijar-lhe os pés, demonstrava ter um único interesse. Aqui somos os
Franciscos. E 60% do patrimônio arquitetônico está em Minas Gerais.
O Octávio Elísio falou sobre os conselhos municipais. Na minha
cidade, por exemplo, há um casarão do século XVII, que não é
tombado, mas um monumento construído recentemente foi tombado.

A tirania civil é pior que a ditadura militar. Quando alguém falou em
quantidade e não em qualidade, fico preocupado com quem dirá o que
é qualidade em arte. A pergunta que faço é: quanto a esses 0.2°c que
será decidido entre os Prefeitos e destinados a pequeninas bandas de
congados do interior - e concordo que eles são projetos um tanto
elitistas e dos grupos mais poderosos que se apossaram do dinheiro
da cultura -, quem realmente será ouvido para saber quem, no interior
pequenino de onde venho, tem qualidade suficiente para receber
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esses R$50.000.000.00?
O Sr. Presidente - Marco Antônio. o Secretário Nascimento e Silva

defende essa ampliação, e lembro-lhe que essa é uma das razões
deste fórum. Espero que consigamos não apenas ampliar o volume de
recursos para a cultura, mas também atender a outras sugestões que
surgirão. Com a palavra, o Secretário Nascimento e Silva, para
responder a pergunta do Marco Antônio.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Caro Marco
Antônio, vou-me concentrar na parte tributária, a minha especialidade,
deixando à parte os conceitos de patrimônio e de atuação do Estado
sobre a produção. A comissão paritária em nenhum momento entra no
mérito do projeto. Não poderia fazer isso, o que seria um
intervencionismo totalmente desnecessário. Ela julga a adequação do
projeto ao seu orçamento. Parabenizo você como construtor desse
importante instrumento legal. Penso que você deve ter orgulho disso
durante toda a sua vida e acreditar, aliás, que esse instrumento
continua sendo muito bom. Agora, como tudo na vida, a sociedade
cria sempre novos patamares de exigência. Isso é como uma corrida
de bastão. Quando este é passado, há uma demanda nova. Então,
não tenha esse sentimento de frustração e de que algo não foi
executado, porque certamente a lei é exemplar para o País.

Por último, a possibilidade do aumento até 0,50 não existia na lei. O
art. 4° é bem claro e prevê que, em 1998, seria 0,15: em 1999, 0,20;
em 2000, 0,25; em 2001, 0,30 e seguinte. Exercitamos a alíquota
máxima que o legislador nos permitiu até a presente data. Portanto.
0,30 é o máximo que podemos utilizar na lei estadual. Por essa razão,
pretende-se criar alternativamente um fundo de 0,2 em vista da janela
constitucional aberta na reforma tributária, e ele terá regras claras
porque o seu próprio texto o bunda contra despesas não diretamente
vinculadas à atividade cultural.

O Sr. José Alberto Pinho Neves - Gostaria de posicionar-me porque
mencionei a questão da qualidade, e a sua pergunta, Marco Antônio,
você mesmo responde a isso. Não tenho respostas sobre quem
julgará a questão da qualidade do projeto, ou seja, a sua confecção e
o que ele realmente espelha. A sua consideração responde a isso
com a sua preocupação pelo casarão do século XVII e ante o outro
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monumento chamado de ditadura da sociedade. Devemos encontrar
parâmetros. Endosso tudo o que disse o Secretário Luiz Roberto
quanto à questão do recurso, mas é necessário construir um
mecanismo de avaliação dos projetos. da melhor maneira possível.
Devemos, aliás, ampliar a informação para essas pessoas do interior
que não têm condições.

Grande parte das questões é que as pessoas nem têm acesso à
informação que pode vir a beneficiá-la.

Comungo inteiramente com isso. Quando mencionei "qualidade'.
absolutamente não quis definir nenhum tipo de qualidade ou produto,
mas simplesmente a montagem desse produto. Que se criem
mecanismos que possam avaliar a melhor maneira para isso.

Quero também me somar ao Luiz Roberto no que diz respeito a sua
contribuição para a criação da lei. Foi muito feliz a idéia. Acho que
todos os que usamos dessa lei temos de agradecer àqueles que, um
dia, se lembraram de criá-la.

O Sr. Presidente - Há duas perguntas dirigidas a Octávio Elísio. e
vou formulá-las de uma só vez, para que ganhemos tempo.

A primeira é de Edna Morato Marinho, membro do Conselho do
Patrimônio Histórico de Pará de Minas: "Sobre a questão de proteção
do patrimônio, fala-se em maior autonomia dos municípios e
descentralização das políticas de proteção. Por que os tombamentos
municipais são ainda menos pontuados que os tombamentos em
níveis federal e estadual pelo IEPHA?'.

A outra pergunta é de Marco Antônio Pereira Botelho, do Instituto
Sociocultural do Jequitinhonha: "Como é feita a fiscalização sobre os
recursos destinados ao tombamento dos municípios?'.

Aproveito a oportunidade. Octávio. para levantar uma questão que
foi abordada durante os debates preliminares a este encontro. Alguns
municípios hoje recebem recursos da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura em vista de patrimônios históricos tombados, em vista da
pontuação da lei. Mas há quem afirme que o que os municípios
recebem a mais pela lei de ICMS não é aplicado em cultura. O que
você pensa disso? Talvez possamos fazer algum aperfeiçoamento na
legislação a fim de que esse dinheiro, de fato, seja aplicado em
cultura. Se o municipio ganha a mais pelo ICMS de cultura, que
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aplique em cultura.
O Sr. Octávio Elísio Alves de Brito - Quero agradecer as perguntas

da Edna e do Marco Antônio relativas à proteção do patrimônio.
A primeira questão colocada pelo Marco Antônio é sobre a

fiscalização dos recursos destinados ao tombamento. Tenho a
impressão de que deve estar se referindo à fiscalização dos recursos
que o município recebe a mais em decorrência da lei do ICMS, o que
foi complementado pelo que disse o Deputado Domingos Sávio. Em
síntese, a pergunta está ligada ao seguinte: a lei de ICMS cultural
permite a municípios que tenham determinado tipo de ação de política
pública, nas áreas de educação, saúde, patrimônio, produção de
alimentos, o direito de receber algo mais em termos de ICMS. A
Constituição Federal obriga os Estados a devolver ao município parte
dos recursos que foram arrecadados através dele. Então 25% desses
recursos voltam ao município. A própria Constituição estabelece que a
devolução obrigatoriamente se fará em 75% deles de acordo com o
VAF, que é proporcional à produção e à população do município, ou
seja, quem mais produz mais recebe. Entretanto a Constituição
permite aos Estados que os outros 25% possam ser redistribuídos ou
devolvidos aos municípios conforme uma lei específica.

Essa lei específica foi editada em 1995, no Governo Eduardo
Azeredo, e estabelece critérios para a redistribuição não de todos os
25%, mas de uma parte apenas, que é relativamente pequena, mas
muito significativa em termos de estratégia. Certamente essa parcela
foi retirada dos municípios maiores, pois eram eles que a recebiam,
conforme o critério do VAF, e foi redistribuída através de um critério
específico, entre eles o do patrimônio.

Na discussão da lei, colocou-se a possibilidade de vinculação dessa
receita a mais de ICMS recebida pelo município à proteção do
patrimônio; entretanto, isso não foi possível, porque a Constituição
proíbe vinculações de recursos fiscais, a não ser daqueles previstos
em seu texto: educação, saúde e recursos, aos Estados, para ciência
tecnologia. Ou seja, o Estado não pode editar uma lei obrigando o
município a aplicar o recurso que recebe a mais em patrimônio. E
inconstitucional, é impossível.

Ocorre que os próprios municípios despertam para esse



compromisso de que o ICMS a mais seja vinculado à cultura ou,
especificamente, ao patrimônio. Alguns Estados e municípios têm
evoluído muito nessa estratégia, criando mesmo mecanismos
saudáveis de apoio direto à iniciativa privada na preservação do
patrimônio. O Município de Itabira. que já tem lei para isso, é um
exemplo caro.

Agora. o Ministério Público pretende acionar os municípios que
recebem os recursos a mais a fim de que se entendam
compromissados com a preservação do patrimônio na utilização da
verba extra. Dentro de nossas possibilidades, procuramos fiscalizar,
mas temos numerosas limitações orçamentárias e de recursos
humanos. Insisto em que essa fiscalização não seja vista apenas
como do IEPHA, que tem responsabilidade de aprovar o projeto e
insistir para que sua execução atenda ao previsto. E fundamental que
os municípios tenham fiscalização por amostragem. No entanto, é
indispensável que isso ocorra na base. O Conselho Municipal de
Cultura deve fazê-la, permitindo que os projetos aprovados no IEPHA
sejam efetivamente cumpridos.

Edna Morato mostra-se preocupada com a redefinição da pontuação
de tombamento, privilegiando os municipais, uma vez que hoje os
federais e estaduais são mais expressivos. Isso está na lei e, no
momento oportuno, poderá ser redefinido. Na pontuação, procuramos
criar mecanismos de incentivo que levem o próprio Prefeito a utilizar
mais recursos de ICMS especificamente para o patrimônio.

O Dr. Jason, do IEPHA. pede que outros instrumentos de proteção,
além do tombamento, sejam oferecidos ao patrimônio. Um deles é o
registro de patrimônio imaterial, que foi definido por meio do Decreto
n° 3.551/2000. Os bens culturais de natureza imaterial não são objeto
de tombamento, mas de registro. Isso é objeto de definição num
decreto federal, que foi regulamentado imediatamente no Estado. A
educação patrimonial é outro mecanismo importante para mobilizar a
comunidade, que é solidária com o poder público no trabalho de
proteção do patrimônio.

Além disso, a política atual desenvolvida pelo próprio IEPHA, num
contexto de demanda crescente de proteção do patrimônio, busca
definir diretrizes efetivas de tombamento para orientação do trabalho

LWC



4

de proteção nas esferas estadual e municipal.
Essa é uma estratégia importante, porque o tombamento é um

instrumento de proteção que não engessa o bem tombado, mas busca
o seu uso, que pode ser definido conforme as diretrizes do
tombamento.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - O Prof. Octávio
Elísio, em sua abordagem precisa, explanou muito bem sobre a
questão da vinculação de natureza tributária para a saúde e a
educação. Isso é extremamente importante. Aproveito esta
oportunidade para chamar a atenção para um ponto fundamental: o
fundo da cultura, caso venha a ser criado - não é a única forma,
estamos à disposição desta Casa para buscar outras soluções -, não
poderá ser manejado por pressão do Executivo, porque terá a mesma
força de uma receita vinculada como as da saúde e da educação.
Esse fundo estadual, tal como descrito na Constituição, se criado em
Minas, não sofrerá contingenciamento por parte dos órgãos
fazendários.

O Sr. Presidente - Como o Sr. Márcio Meira fará comentários sobre
o patrimônio histórico, aproveito a oportunidade para proceder à
leitura de uma pergunta que lhe foi dirigida pelo Sr. José Pereira,
Secretário Municipal de Cultura de Araçuaí: "Quantos projetos uma
pessoa física pode apresentar, e qual é o limite financeiro?".

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - Sr. José Pereira, entendi
que deseja saber quantos projetos uma pessoa física pode apresentar
para captar recursos por meio da Lei Rouanet. Se essa é a pergunta,
não há limites, ou seja, a pessoa pode apresentar quantos projetos
desejar para a captação de recursos por meio dessa lei. Se a
pergunta for outra, ou seja, quanto uma pessoa física pode abater do
seu Imposto de Renda para aplicar na Lei Rouanet, o percentual é o
mesmo das empresas, isto é, até o limite de 6%.

No novo decreto estamos tentando facilitar, por meio de medidas,
que pessoas físicas usem recursos. Estamos criando o rito sumário
para pequenos valores, a fim de que não haja burocracia semelhante
à de grandes projetos. E preciso agilidade. As pessoas físicas
investem em pequenos projetos. A própria Lei Rouanet deverá ser
aperfeiçoada no Congresso Nacional, a fim de que o percentual
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destinado às pessoas físicas seja um pouco maior.
Farei comentários sobre as observações feitas pelo Octávio Elísio.

Concordo com todas, vou apenas complementá-las. Realizamos uma
grande negociação no passado sobre reforma tributária.

O Deputado relator era de Minas Gerais. Tivemos uma grande
vitória porque reunimos os Secretários de Fazenda e Cultura dos
Estados com o Deputado Virgílio Guimarães e conseguimos, no bojo
da reforma tributária, incluir esse § 6 0 no art. 116, que autoriza os
Estados a vincularem. Portanto, à medida que as Assembléias
Legislativas criarem fundos como esse que está sendo proposto e que
o Governo Federal apóia, esses recursos serão vinculados. Se for
aprovado um fundo de 0.2 0 . ele será vinculado à receita liquida do
Estado e só poderá ser aplicado em projetos de natureza cultural. Não
poderá ser aplicado em projetos que não tenham natureza cultural,
não poderá ser aplicado em divida ativa, não poderá ser aplicado em
despesa de custeio. Isso está na própria Constituição. Portanto, esse
é um ganho enorme para a comunidade cultural do Estado.

Sobre a questão da fiscalização, que foi levantada com relação ao
patrimônio, quero ressaltar que é exatamente a questão da atribuição
dos Estados, municípios e União que precisa ser defendida no
sistema nacional a que me referi. Ou seja, o sistema nacional vem
contribuir para que o município assuma , seu papel de fiscalizador,
porque a comunidade está no município. E ali o lugar adequado para
que haja fiscalização. Quanto mais fortalecida estiver a política pública
do município, com seus conselhos de patrimônio e conselhos de
cultura, mais razoável será a fiscalização que o Estado e a União
exercem, porque o patrimônio é da comunidade. A igreja pode ser
tombada pelo IPHAN, pode ser tombada pelo IEPHA, mas o
fundamental é que a comunidade daquele lugar esteja fiscalizando a
preservação e a proteção desse patrimônio, esteja ele tombado ou
não. O sistema nacional de cultura pode e deve ser um instrumento
importante para o fortalecimento da fiscalização da política cultural
como um todo e do patrimônio em particular.

O Sr. Presidente - Solicitamos a compreensão dos presentes,
porque já temos um número expressivo de pessoas que enviaram
perguntas e que se inscreveram para fazê-las oralmente. Vamos
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suspender a inscrições, porque teremos que retornar às 14 horas para
os debates da parte da tarde.

Pergunta dirigida ao Deputado Domingos Sávio. de Teimo Lins, da
Associação dos Músicos de Minas Gerais: 'Qual a possibilidade, nos
trâmites da Assembléia Legislativa, da proposta de 0,5% do Secretário
Nascimento e Silva ser aprovada ainda este ano?".

Posso assegurar que, no que depender da Assembléia Legislativa,
com certeza envidaremos todos os esforços para que essa adequação
legal possa se dar ainda este ano. Gostaria de lembrar que vivemos
um momento histórico. O próprio Secretário faz a defesa, tem o
entendimento. Por uma questão de justiça, quero lembrar que, quando
tivemos, dentro da discussão da reforma tributária nacional, alguém
considerando a possibilidade da extinção das leis estaduais de
cultura, lembro-me, de forma clara, que o Secretário Nascimento e
Silva foi um dos primeiros a se manifestar, de pronto, fazendo uma
defesa clara de que não podíamos abrir mão dessa prerrogativa dos
Estados. Para nossa alegria, houve a sensibilidade das autoridades
federais, e não apenas foi mantida a prerrogativa dos Estados, como
ficou claro no texto constitucional que podemos chegar até 0,5% de
incentivo fiscal para a cultura no nível estadual. Pois bem. Isso é uma
realidade constitucional, mas, para que possamos pular do patamar
de 0,30/Ó para 0,5%, para que possamos estabelecer a criação de um
fundo com esses 0,2%, teremos que fazer um estudo do ponto de
vista constitucional da iniciativa do projeto.

O que poderemos fazer, como resultado deste fórum técnico, é
construir uma proposta amadurecida e entregá-la ao Governador do
Estado para que este a encaminhe à Assembléia. Assim, não
corremos o risco de tomar a iniciativa pelo Legislativo da criação de
um fundo, de uma vinculação de receita, de um acréscimo e esbarrar
depois na questão da inconstitucionalidade, haja vista o que
aconteceu quando aprovamos um determinado percentual para a
UEMG: depois de sancionado, foi vetado. Mesmo o veto sendo
derrubado, no Governo anterior, essa ação virou objeto de uma ADIN.
Até hoje, infelizmente, não tivemos o objetivo alcançado. Não
podemos ir por esse caminho. Temos de ir pelo caminho da
constitucional idade. Por isso, vejo, com muita alegria, que este fórum



está reunindo o Poder Executivo, o Poder Legislativo e.
principalmente, a sociedade organizada. Acredito que, dessa forma,
poderemos elaborar uma proposta que chegue com força política, com
uma boa sustentação, ao Governador Aécio Neves. Acredito que
poderemos ter um retorno rápido e a Assembléia haverá de aprová-la
para que tenhamos mais dinheiro na cultura de Minas.

O Deputado André Quintão já manifestava, mesmo antes dessa
pergunta, o desejo de comentar alguma coisa relacionada ao
patrimônio histórico. Tenho certeza de que ele também se interessa
por essa pergunta que acabei de responder porque havemos de fazer
aqui um mutirão cívico envolvendo todos os Deputados, todas as
correntes partidárias. para que isso não fique somente na intenção.
Essa é a nossa vontade como propositor deste fórum, mas o
Deputado André Quintão, meu amigo e parlamentar da Oposição, faz
com que percebamos que estamos absolutamente coesos numa
causa que é de todos os mineiros, que é a questão da cultura. Tenho
certeza de que, em sintonia com Brasília, em que Oposição e
Situação se invertem, há um entendimento em prol dessa questão.

O Deputado André Quintão - Gostaria somente de complementar,
pois concordo com as premissas colocadas pelo Deputado Domingos
Sávio. A representatividade deste fórum fortalece a agiizaçáo de um
anteprojeto a ser apresentado ao Governador. Temos construído na
Assembléia - o Deputado Domingos Sávio referiu-se a isso - uma
cultura política de convergência e de agilização de projetos do Estado.
Isso tem sido feito, tanto pela Oposição quanto pela base do Governo.
Tenho certeza de que a condição política é a mais favorável possível
em outros projetos de interesse do Estado. Isso tem acontecido dentro
da Assembléia. Vemos a Oposição e a base do Governo agindo pelo
bem do Estado de Minas.

Quero complementar uma questão que foi levantada. Por onde
tenho ido, tanto na questão do patrimônio cultural quanto na do
ambiental, há perguntas pertinentes à legislação do ICMS, há essa
demanda de vinculação daquilo que o município recebe como
contrapartida. Acho que o Dr. Octávio Elísio colocou muito bem a
questão jurídica da vinculação. Mas acho que teríamos de partir para
um trabalho do ponto de vista da comprovação. 0 município, para
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receber, para ter aquela pontuação, tem de comprovar que
efetivamente preserva o seu patrimônio e, se tiver alguma área de
preservação, deve mostrar que ela não é de devastação. Talvez seja
uma porta para aprofundarmos os mecanismos de fiscalização e
comprovação, seja da política municipal de patrimônio, seja da política
municipal de preservação.

Não basta os municípios terem essa pontuação e esse recurso
extra, se efetivamente não o aplicarem. Talvez essa seja uma forma
de fugir da questão da inconstitucional idade da vinculação.

O Sr. Luiz Giffoni - Dirijo a minha pergunta ao Secretário Luiz
Roberto do Nascimento e Silva, ao Sr. Márcio Meira e ao Deputado
Domingos Sávio. O livro continua sendo o grande veiculador da
cultura. Nós, brasileiros, não somos bem situados mundialmente com
relação à leitura. Há dois anos, a ONU realizou um levantamento
sobre a capacidade de compreensão do cidadão em 50 países. O
Brasil é vice-campeão mundial de incompreensão de textos. Apenas
os nigerianos compreendem menos que nós. O Governo paulista,
desconfiando desse resultado, decidiu fazer uma pesquisa em julho
do ano passado e descobriu que, hoje, a capacidade de compreensão
do brasileiro egresso das universidades particulares é a mesma do
servente de construção civil do Canadá. Ora, isso tem uma implicação
econômica muito grande. Que indústria investirá num país como o
nosso? Ela vai preferir investir no Canadá, onde o cidadão pega um
manual e entende o que lê. Acho muito importante a "Lei do Livro",
recentemente promulgada; no entanto, ela não é auto-aplicável: é
preciso que haja também a "Lei Estadual do Livro". Aproveito esta
oportunidade, em que contamos com a presença de representantes
dos Governos Federal e Estadual, para procurar saber se existe
solução para esse assunto. Gostaria de saber o que pode ser feito
para efetivar a "Lei do Livro" no Estado de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - O Ministério da Cultura
coloca-se à disposição do Governo mineiro e do Poder Legislativo
mineiro. Temos a "Lei do Livro", a Política Nacional do Livro e a
Biblioteca Nacional, que coordena o sistema nacional de bibliotecas.
Contribuiremos com tudo o que for tecnicamente necessário para se
elaborar uma legislação estadual sobre o livro e a leitura.
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Concordamos com as preocupações do Sr. Luiz Giffoni.
O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Sr. Luiz Giffoni,

concordo com o senhor em gênero, número e grau. Padeço. de outra
forma, pela mesma situação. porque sou escritor, publiquei vários
livros e vejo que crescentemente se lê menos. A produção está
extremamente concentrada em alguns títulos objetivos de editoras
estratégicas. De fato, há uma tendência de concentração nas grandes
livrarias. "megastores", ou seja, já não existem as pequenas livrarias,
de bairro, que se especializavam em produções culturais. Vivemos um
momento curioso. De um lado, temos uma indústria editorial muito
forte, capaz de produzir livros de qualidade e com grande tiragem.
com alta capacidade de tradução e de transformação do que é
produzido no mundo, mas, paradoxalmente, há essa estagnação.

Do ponto de vista do Governo do Estado, por intermédio da
Biblioteca Pública Luís de Bessa. na pessoa da Profa. Maria Augusta,
somos o primeiro Estado a implantar o Programa Quero Ler. Já
implantamos 15 bibliotecas em municípios que não tinham biblioteca.
Recentemente, recebemos o Dr. Galeno Amorim. representante do
Ministério da Cultura, para conhecer esse programa. que passou a ter
o nome Fome de Livros. Faremos tudo para implantar bibliotecas nos
municípios que não as possuem. E importante que o Estado volte a ter
uma política de aquisição de livros de maneira seletiva.

O Sr. Presidente - Responderei à indagação do Luiz de forma
propositiva.

Acredito que teremos subgrupos nos nossos grupos de trabalhos
para que, na terça-feira e na quarta-feira, na plenária, tenhamos uma
proposta objetiva de regulamentação em Minas Gerais. Juntamente
com o Deputado André Quintão e outros colegas, assumiremos o
compromisso de apresentar o projeto na Assembléia Legislativa.
Aquilo que fugir de nossa alçada e da nossa prerrogativa parlamentar
será encaminhado ao Secretário, para sensibilizar o Governador.

Além de discutir a "Lei do Livro", é fundamental que, no aspecto da
integração entre a União, os Estados e os municípios, discuta-se a
realidade das bibliotecas municipais. Fui Prefeito e não posso me
esquivar de citar o exemplo do que vivi na prática, numa das dez
maiores cidades de Minas Gerais. Divinópolis. que tem uma demanda
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enorme e uma biblioteca municipal, denominada Ataliba Lago. Na
época, fiz acordos de municipalização com o Secretário de Estado de
Educação à época para construirmos uma biblioteca. Não conheço
nenhuma biblioteca estadual em nenhuma cidade do interior de Minas,
somente na Capital. Também não conheço nenhuma biblioteca
federal, só temos bibliotecas estaduais, que são precárias. Na grande
maioria das vezes, nem sequer temos uma sede adequada. O acervo
é extremamente comprometido, faltam equipamentos, e a grande
maioria das bibliotecas não tem nem sequer um computador para
organizar seus livros. E fundamental que a discussão sobre as
bibliotecas integre a União, os Estados e os municípios. E um absurdo
a total insensibilidade do Estado e da Federação no que diz respeito
ao investimento na construção e na preservação das bibliotecas, que
recebem o título de biblioteca municipal. Ora. são municipais porque o
Estado e a União não construíram bibliotecas no interior. São
parceiros na aquisição de livros, mas a estrutura da biblioteca carece
de um projeto específico. A união entre Estados, municípios e a
Federação, no que diz respeito não só ao livro, mas também às
bibliotecas, precisa ser discutida nesse grupo de trabalho. O
documento final deste fórum fará uma referência específica à "Lei do
Livro", no que diz respeito ao Estado.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - A "Lei do Livro" é
muito bem-intencionada, mas é uma lei propositiva. São oito ou dez
artigos que definem e atualizam o conceito tecnológico de livro.
Especificam que o livro já não pode ser compreendido como um ativo
permanente, portanto possibilita a aquisição de novos acervos. Na
verdade, não cria nenhuma regra impositiva, mas abre uma faculdade
para que os Estados e municípios formem acervos. E importante que
essa lei propositiva gere efeitos impositivos sobre a ampliação da
capacidade de leitura da população brasileira.

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - Gostaria de fazer um
comentário sobre a questão do sistema de bibliotecas, porque é bem
ilustrativo daquilo que falei sobre as atribuições da União, dos Estados
e dos municípios, que é o nosso tema. Quero emitir uma opinião, que
é coincidente com a posição do Governo Federal e do Ministério da
Cultura, sobre a definição do tamanho e da qualidade das bibliotecas
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públicas, de acordo com a situação dos municípios.
As bibliotecas são atribuição eminentemente municipal. O fato de

uma biblioteca ser municipal não significa que o Estado e a União
devam abrir mão de lhe dar todo o apoio necessário. O que não
concordamos é que uma biblioteca, num município, seja federal como,
aliás, ocorre em Minas. Por exemplo, a biblioteca de Diamantina,
instalada em uma belíssima residência histórica, é da União,
administrada pelo IPHAN. Em nossa opinião, o acervo dessa
biblioteca deveria ser administrado por uma política municipal, com o
necessário apoio da União e do Estado. Este é um tema ilustrativo
porque mostra a necessidade de termos, no Brasil, uma política
nacional descentralizada, em que as atribuições sejam dadas aos que
realmente devam conduzi-Ia.

O Sr. Presidente - Márcio, concordo com você. Temos de pensar de
forma municipalizada, pois não podemos imaginar os Governos
Federal e Estadual como gestores de bibliotecas municipais. Não é
possível, num país em que mais de 70% da arrecadação está
concentrada nas mãos da União, ficando apenas 12 0,/0 no município,
que este possa equipar biblioteca, contratar e manter as bibliotecárias,
comprar acervo, construir, conservar e manter um prédio como se
fosse sua obrigação. A exemplo do que ocorreu na saúde, a
municipalização não dispensou a União nem o Estado de contribuir. E
preciso estabelecer uma regra clara, pois do contrário não chega
dinheiro, de forma planejada e permanente, às bibliotecas municipais,
apenas eventualmente: quando se trata de algum programa nacional,
faz-se a compra de alguns livros. Não se trata de uma crítica pontual a
este ou àquele Governo. E a estrutura brasileira, a nossa Federação,
que é perversa com o município, tornando-se, dessa forma, perversa
com o cidadão e com a cultura do interior.

O Sr. Mário Murakami - Englobo, na mesma consideração, minhas
três formulações sobre a atuação distrital. No Japão, existe o conceito
de que o serviço público tem um balcão de atendimento, que é feito
numa unidade municipal ou distrital, não importando se a atuação é
distrital, municipal, estadual ou imperial, em que todos os serviços são
atendidos praticamente na mesma unidade regional. E claro que
algumas questões são passadas a instâncias superiores. Mas eu,
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como estrangeiro no Japão, senti exatamente isso, chega-se à
Prefeitura e faz-se todo o questionamento e o devido
encaminhamento naquela unidade. O assunto passa de um setor para
o outro e sai de lá resolvido, mesmo na questão do Ministério do
Interior, em que há um funcionário, no balcão, para o atendimento aos
estrangeiros.

Considero que as escolas municipais podem abrigar ou não o
atendimento da questão cultural. Conheço uma escola municipal,
freqüentada por uma população toda ela da área rural, onde não há
nenhum tipo de aprendizado sobre agricultura. Há aprendizado de
toda natureza, mas sobre agricultura, até de subsistência, eles não
têm. Qual é minha formulação básica? A questão da cultura pode ser
gerida na questão distrital? Acredito que sim.

E os agentes que irão orientar e ajudar na formulação de projetos
não só de produção, mas também da sua conservação? Apesar de
ser da área de cinema, quero deixar bem claro que, antes de mais
nada, o cinema busca tudo isso como matéria-prima. Se houver
registro da produção, se houver a conservação dessa cultura, com
certeza teremos a nossa cultura reproduzida por qualquer outro meio.

O Sr. Presidente - Mário, a quem você dirige a sua pergunta?
O Sr. Mário Murakami - O meu questionamento é distrital. Tanto o

município quanto os Governos Estadual e Federal têm a obrigação de
levar até a base da comunidade todas essas potencialidades. Como
agilizar, num regime de mutirão, numa gincana? Uma biblioteca não é
formada apenas com aquisições, mas também com doações.
Particularmente, cheguei a um ponto da minha vida em que me desfiz
de 500kg de livros.

O Sr. Presidente - Sr. Márcio Augusto, como o senhor vê essa
articulação dos três entes federados?

O Sr. Márcio Augusto de Freitas Meira - Sr. Mário, presumo que a
sua pergunta tenha sido feita à mesa como um todo.

O modelo federativo brasileiro é um modelo de três entes
federativos: a União, os Estados e os municípios. Isso é
extremamente particular ao Brasil, porque a maior parte das
federações são de dois entes tributantes. Somos um País singular na
área da cultura e na área da criação jurídica. Isso está construído
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desde o modelo republicano, na montagem da nossa estrutura, e, a
partir da Constituição de 1934, a autonomia municipal é total. Mas, a
Constituição de 1988, em seu art. 30, estabelece que a primeira
instância que deve cuidar do patrimônio histórico e artístico é o
município, depois, subsidiariamente, a União e os Estados. Em vez de
criar uma regra fixa que funciona em um lugar e não funciona em
outro, temos de recorrer às múltiplas vozes, às múltiplas
manifestações e tentar fazer com que as coisas realmente cheguem
ao município. Nessa questão do Programa Quero Ler, a União montou
uma estrutura. o Estado entra com a formação de mão-de-obra e os
bibliotecários e os municípios, com a estrutura física. São arranjos
locais, caso a caso, que podem tornar essa realidade uma coisa
permanente.

O Sr. Presidente - Pergunta de Ivana Parrefla, Diretora-Geral do
Arquivo Público de Belo Horizonte, dirigida ao Sr. Márcio Meira:
"Como representante de uma instituição de guarda de patrimônio
documental, quero saber quais encaminhamentos foram dados ao
Programa Documenta, proposto pelo Ministro da Cultura em 2003".

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - O Programa Documenta
inspirou-se em outro programa do Ministério da Cultura, o Programa
Monumento. O Ministro Gilberto Gil lançou a proposta de buscar
recursos para criar o Documenta, que se volta para os acervos
arquivísticos brasileiros.

No ano passado. em reunião em Brasília, formamos uma comissão
que tem trabalhado em seu ritmo - às vezes mais, às vezes menos -
para elaborar proposta a ser encaminhada aos agentes financiadores.
Iniciamos uma conversa com o BNDES solicitando apoio, e este, a
principio, sinalizou positivamente. Estamos aguardando a conclusão
técnica do programa para apresentá-lo ao BNDES.

Por outro lado, é fundamental a participação do Arquivo Nacional
nesse processo, para fortalecer a proposta do Projeto Documenta.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José de Oliveira Júnior para o Sr.
Márcio Augusto: "Como se dará a participação dos municípios no
SNC? Com maiores responsabilidades para os municípios, como se
dará sua sustentação financeira, se não houve aumento de
arrecadação?".
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O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - A pergunta é interessante,
porque ajuda a responder as indagações do Sr. Mário.

Falemos apenas do ideal. Para o sistema federativo de um país do
tamanho do Brasil, o ideal é que haja uma base municipalista forte do
ponto de vista de políticas públicas, com o apoio fundamental da
União e dos Estados. Aliás, isso é o que prevê a Constituição de
1988.

Para atingir esse objetivo, é fundamental a consciência de que se
trata de um processo lento e gradual. Embora tenhamos uma
legislação federativa como tradição republicana, temos, por outro lado,
uma tradição autoritária do ponto de vista do comando político
institucional. A tradição política brasileira é centralizadora, autoritária
e, muitas vezes, oligárquica. Há aí um paradoxo entre o direito - a
legislação sempre colocou a questão na base municipalista - e a
tradição política autoritária.

O que estamos construindo no País - imagino que tem sido
reforçado desde o fim da ditadura militar - é um processo cada vez
maior de fortalecimento do sistema federativo. A Constituição de 1988
espelha bem essa tendência, ao dar importância aos municípios.

Temos de levar em conta, no entanto, que isso é um processo.
Quando implantamos o sistema nacional de cultura, desejamos que
seja um passo decisivo no processo de descentralização e de
fortalecimento da política pública de cultura nos âmbitos municipal,
estadual e federal, cada qual exercendo suas atribuições com os
repasses de recursos necessários.

Fico imaginando como foi, há 20 anos, a implantação do SUS no
Brasil. Aquela época, não havia recursos. Mais tarde, a Constituição
estabeleceu os recursos vinculados da saúde para financiar o sistema.
Naquele tempo, os municípios não tinham nenhum recurso para a
saúde.

Estamos num País em pleno amadurecimento político. Esta reunião
é uma prova disso. Há divergência de partidos e de ideologias, mas
absoluta coerência e comprometimento com a questão ora em pauta.

Isso é sinal de amadurecimento político, que remete a um trabalho
de construção desse sistema, incluindo a questão do repasse dos
recursos. A criação do fundo estadual não é inconstitucional, repito.



No ano passado, estabelecemos na Constituição o caráter autorizativo
da vinculação. Na saúde e na educação é obrigatório: no caso da
cultura é autorizativo. Os Estados podem vincular receita e despesa,
se criarem lei especifica sobre tal assunto, até 0.5 9 da arrecadação
tributária. E um grande avanço. Se isso for feito, será um passo
importantíssimo para que os Estados possam. por exemplo, transferir
para os municípios os recursos necessários para as bibliotecas
municipais e para outros mecanismos de política pública no âmbito
municipal. Isso é o sistema nacional de cultura na prática,
respondendo à indagação sobre o sistema em relação aos municípios.
E fazer com que esses recursos cheguem ao âmbito municipal nesse
processo de consolidação do sistema nacional.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Gostaria de
complementar a resposta a respeito dessa vocação, de um lado,
municipalista e, ao mesmo tempo, de concentração de poder pela
União. Revendo rapidamente a história brasileira, a Constituição de
1934 concedeu autonomia aos municípios. Logo depois, em 1937,
vem o pior momento da trajetória getulista, com o fechamento total do
regime, que redunda. em 1946. numa Constituição que novamente é
dos Estados. A história brasileira, então, é quase que uma sucessão
de sístoles e diástoles, de aberturas e fechamentos. Essa Constituição
de 1946 foi - novamente golpeada com a de 1967, que concentrou
inúmeros poderes na União. Exemplo clássico foi permitir que a União
concedesse isenção de tributos municipais, numa interferência total. O
município tinha a receita, mas quem podia legislar sobre ela era a
União. Em oposição ao texto de 1967, veio uma Constituição mais
plural. que é a de 1988. Na verdade, são forças que convivem como
'yang" e "yin". permanentemente. na vida brasileira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para formular sua pergunta, o
último inscrito. Mauri Paios, do Instituto 14 - Bis de Educação e
Cultura.

O Sr. Mauri Paios - Em primeiro lugar. gostaria de agradecer ao
Deputado André Ouintão o convite. O Instituto 14 - Bis está sediado
em Guaxupé, um pequeno município do interior. A respeito do
Sistema Nacional de Cultura, foram mencionados quatro itens
prioritários para a sua concretização, incluindo-se uma fundação e um
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conselho paritário entre sociedade civil e Governo ou iniciativa
privada. Sobre a constituição de uma fundação que possa gerir o
sistema nacional, existe algum modelo de estatuto em que ela possa
se espelhar? Aí já seria uma forma de planejamento, para quando for
viabilizada.

Outra questão é a utilização de um sistema de Minas Gerais, criado
no Governo anterior, promissor e inédito no Brasil, que é a formulação
de circuitos turísticos. E possível a continuação desse processo da
Secretaria de Turismo, para trabalhar com o Sistema Nacional de
Cultura, uma vez que já existe a divisão dos 853 municípios de Minas
em 54 circuitos? Por último, não tenho conhecimento sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas, segundo consta na própria
administração pública municipal, ela não permite renúncia fiscal para
criar-se uma lei municipal de incentivo à cultura.

Isso é fato ou pode haver isenção para a criação de uma lei
municipal de cultura?

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - Quanto à última pergunta, é
claro que é permitida a criação de leis de incentivo à cultura, tanto
para os municípios quanto para os Estados e a União. A Lei de
Responsabilidade Fiscal não impede a existência de leis de incentivo
à cultura nos três entes federados, tanto que existem muitos
municípios brasileiros com essas leis no que se refere aos tributos
municipais, ISS e IPTU. Elas são muito importantes, porque atendem
a uma demanda municipal que as leis estaduais ou federais não
contemplam, como os pequenos projetos. Enfim, as leis municipais de
incentivos fiscais são muito bem vindas do ponto de vista do Sistema
Nacional de Cultura. Está presente uma pessoa de Juiz de Fora, que
poderá relatar-lhe esse assunto melhor que eu.

Quanto à questão do turismo, o seu capital, no Brasil, é basicamente
ambiental e cultural. O turista vem ao País por esses dois motivos.
Neste último ano e meio, o Ministério do Turismo indica que
exportamos US$1.600.000.000,00. Na verdade, esse é o produto da
exportação da cultura e do meio ambiente. O Sistema Nacional de
Cultura não é um sistema fechado, mas que dialoga e valoriza o
turismo como ênfase para o desenvolvimento da comunidade.

Quanto à primeira pergunta sobre fundações, na verdade não

"Á&



5 ".

definimos um modelo, porque não podemos fazê-lo. A Constituição
define que os entes federados são autônomos, e isso é uma das suas
cláusulas pétreas, ou seja. a autonomia do municípios e do Estado. A
União não pode dizer a uma fundação cultural qual mecanismo
utilizar.

Quando propusemos o protocolo de cooperação. definimos que um
dos pontos é um planejamento compartilhado exatamente para o
município onde não haja uma fundação cultural ou uma secretaria de
cultura ou algum órgão com esse fim. em um prazo estabelecido pelo
acordo de cooperação, a construção e a formulação da própria
concepção de fundação cultural. Cabe ao município definir a sua
estrutura organizacional. A União pode e deve contribuir no
planejamento com exemplo, modelos e possibilidades, mas não de
uma maneira impositiva. Do ponto de vista da cooperação, sem
dúvida a União e os Estados poderão cooperar com os municípios que
não têm uma estrutura desse tipo, para estes se organizarem e
criarem as suas fundações culturais.

O Sr. José Alberto Pinho Neves - Quanto a essa questão de
fundações, na minha cidade há a fundação cultural da Secretaria de
Cultura, o que facilita um pouco as coisas, pois ela é de direito
público. Devemos tomar cuidado com a nova concepção de fundações
vivida por nós, no que diz respeito aos conselhos. Estou reformulando
todo o estatuto da fundação com a introdução do conselho municipal
de cultura no lugar do conselho de curadores.

Ou seja, um conselho que era composto por 11 pessoas passará a
ser composto por 35 e contemplará toda a classe produtora de Juiz de
Fora.

Por que estou dizendo isso? Porque hoje a tendência das fundações
é ter um conselho administrativo e um fiscal, e o pessoal técnico, de
produção cultural mesmo, fica sem voz. Mesmo que esse conselho
não seja deliberativo, mas consultivo, pode encaminhar para o
conselho maior, que é o administrativo, ou filtrar as questões de seu
interesse. Essa é a primeira observação com relação às fundações.

Com referência às leis municipais, tenho uma certa preocupação. No
texto, não quis esmiuçá-la, até por questão de tempo. Mas acho que
as leis municipais devem levar em consideração se se trata de
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questão de fundo ou de incentivo. Na verdade, apesar de ser de porte
médio para grande, uma cidade de cerca de 500 mil habitantes, Juiz
de Fora recolhe uma porcentagem muito pequena para ser aplicada
por lei. Por isso, penso que quanto menor o município, se não tem
uma grande arrecadação de qualquer imposto, é muito difícil trabalhar
com esse índice para a cultura.

Há uma distorção, no meu modo de ver, com relação ao que é
aplicado. Vou dar o exemplo de uma cidade que conheço na Zona da
Mata, relativamente a essa questão de incentivo. Lá são concedidos
R$150.000.00 anualmente. Os projetos inscritos chegam a
R$100.000,00, só são aprovados os de R$60.000.00, mas só se
consegue captar R$20.000,00, o que é uma grande distorção. Isso
não significa que o município tenha uma lei municipal de incentivo à
cultura.

Em Juiz de Fora, o nosso modelo é extremamente rígido, mas, por
ele, o município concede "x" de recursos através de um fundo
municipal de cultura. Colocamos um limite, um teto para cada projeto.
Esses projetos são julgados por consultores das áreas e, depois, por
uma comissão municipal de incentivo à cultura. Por fim, é feito um
contrato jurídico entre os proponentes.

E agora o Ministério Público nos concedeu a possibilidade de
ajuizarmos ações em que contestamos o não-uso dos recursos que
foram contemplados. Esta semana mesmo, saiu o primeiro parecer
sobre uma série de 15 projetos que, desde 1995, estão negligentes
com a lei, obrigando o cidadão a devolver aos cofres públicos, com
correção monetária, todo o dinheiro que levou e não aplicou.

Então minha observação com relação a leis municipais de incentivo
é exatamente essa: atentar bem, porque, às vezes, pode ser criada
uma lei com base no incentivo, quando, na realidade, o município não
tem condições de manter esse incentivo, ou seja, ele não representa
absolutamente nada no que tange à questão de investimento em
cultura. Por isso defendo que, em municípios pequenos, o dinheiro
seja oriundo de um fundo municipal e que, conforme observei, seja um
compartilhamento das ações de cultura entre os municípios e os
próprios produtores. Ou seja, parte do recurso vem a ser aplicado em
cultura, embora não faça parte da Secretaria e esteja no fundo
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municipal: é algo a parte que pertence a esse todo, que é aplicado
pelo município em cultura.

São essas as duas observações que quero fazer, mas quero ainda
complementar com outro assunto. Maria Augusta vai entender o que
vou falar agora. As questões lativas à biblioteca pública são
extremamente delicadas, porque, mesmo que os Governos Federal,
tstaauai e iviunicipai, muitas vezes, tenham recursos para aplicar,
faltam condições e até projetos muito claros. Por exemplo, na
biblioteca de Juiz de Fora. depois que assumi, só agora consegui
contratar cinco bibliotecários com formação superior, o que não
tínhamos lá. e mais 20 auxiliares de biblioteca, técnicos que darão
suporte a esses que têm mais condição.

E mesmo a definição do que é importante entre um elenco de livros
que se pode adquirir é algo extremamente técnico e não passa
somente pelos bibliotecários, mas também pela classe interessada.
No caso das escolas públicas, também tenho uma certa preocupação.
Estamos fazendo um sistema municipal que integra as bibliotecas
municipais públicas e as de instituições privadas, para haver essa
articulação. E é importante lembrar que uma biblioteca regional tem
uma formatação diferente de uma biblioteca central, embora esteja
articulada com ela. Então, estamos investindo nessa direção, em
questões de informatização, de internet popular.

Mas a minha vivência é extremamente delicada com os problemas e
barreiras que enfrentamos, para os quais não há respostas.

Alegro-me quando o Márcio traz a questão do sistema nacional de
bibliotecas, porque. entre 1997 e 2000, fui uma daquelas pessoas que
cansaram de procurar o Ministério sem conseguir uma resposta, sem
conseguir um direcionamento que pudesse nos ajudar. Trata-se,
então, de uma grande contribuição para o processo de leitura. Nas
comissões prévias ao fórum, antevimos reuniões após este encontro,
sendo que uma delas se destinaria à discussão do tema leitura.
Espero que ela ocorra. pois a troca de experiências pode trazer
propostas. Agradeço a todos e desejo que. na conclusão deste fórum,
realmente elaborem-se documentos decisivos que fortaleçam a cultura
de Minas e que sejam referência à cultura brasileira.

0 Sr. Octávio Elísio Alves de Brito - Agradeço o convite. Espero que
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tenhamos sucesso com essa maravilhosa iniciativa da Assembléia e
da Secretaria de Cultura. Ressalto a importância dos inventários de
proteção do acervo cultural como instrumento fundamental das
políticas de proteção e produção de conhecimento sobre os bens
culturais do Estado. Nessa platéia, há vários gestores de cultura nos
municípios, e temos necessidade de articular, no projeto desenvolvido
pelo Estado, a produção de um plano de inventário dos bens culturais
de Minas. Cumprimento os presentes e desejo sucesso nos trabalhos
de hoje, à tarde, e de amanhã, quando serão traçadas diretrizes para
a política cultural do Estado.

O Sr. Presidente - Obrigado pela valorosa contribuição como
Presidente do IEPHA e longa experiência na vida pública.

O Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira - Agradeço o convite feito ao
Ministério da Cultura pela Assembléia e pela Secretaria de Cultura.
Discutir e debater cultura é sempre um prazer, porque é um tema que
emociona e apaixona, o que deve ocorrer com todos presentes,
militantes da cultura, que levam essa bandeira à frente das batalhas.
Minas sempre foi um Estado fundamental nesse processo. Os
brasileiros temos de reconhecer os nomes das lideranças mineiras
que, ao longo da história, contribuíram com a cultura do País.

Se algum de vocês tiver dúvidas ou desejar expor qualquer coisa
sobre o sistema nacional de cultura, estamos em Brasília, na
Secretaria. Vocês podem comunicar-se por meio de nosso "e-mail".
Temos uma representante regional, Simone, aqui presente, que
poderá ser uma interlocutora com a comunidade cultural mineira, para
que tenhamos um diálogo permanente. O Ministério da Cultura apóia
absolutamente a proposta de criação de um fundo estadual de
incentivo à cultura em Minas, proposta que defendemos em todos os
Estados da Federação. Em alguns, como Tocantins, a proposta está
em elaboração.

Espero que, nessa disputa, nessa corrida olímpica para a criação
desse fundo estadual, Minas Gerais seja, mais uma vez, vanguarda
nesse movimento cultural brasileiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Márcio Meira. Peço-lhe que leve
ao Ministro Gil o nosso agradecimento pela presença do Ministério
neste encontro. Essa parceria precisa continuar - e haverá de
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continuar - para que possamos fazer com que essa integração entre
União. Estados e municípios ocorra em benefício de toda a nossa
comunidade.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Farei apenas um
rápido comentário sobre os tributos municipais. Cerca de 800o dos
municípios brasileiros vivem mais do repasse do Fundo de
Participação de Estados e Municípios. A arrecadação própria dos
municípios é inferior ao repasse constitucional feito por esse Fundo.
Dai, essa equação complicada e difícil de ser equacionada. A parte
que os municípios conseguem arrecadar é menor que a que recebem
pela vinculação do Fundo, com exceção dos municípios com grande
expressão, como Juiz de fora, que têm vida econômica e população
compatível com a arrecadação própria.

Agradeço a esta Casa e aos Deputados Domingos Sávio e André
Quintão a possibilidade única e histórica de estarmos presentes.
Agradeço, de forma particular, ao Márcio, que veio de Brasília para
abrilhantar esse debate, demonstrando que, na área de cultura, não
há divergências, caminhamos em busca de um objetivo comum.
Compreendemos que a União, os Estados e os municípios ainda são
muito parcimoniosos na distribuição de recursos para a área de
cultura. Compreendem a grandeza, necessidade e urgência da
missão, mas não a urgência dos recursos para a execução dessa
missão.

O debate de hoje permitirá que trilhemos o caminho de uma
autonomia intelectual, construindo uma comissão permanente de
cultura na Assembléia Legislativa, que refletirá o amadurecimento da
vida cultural de nosso Estado. Juntamente com o Poder Legislativo,
construiremos uma alternativa financeira que amplie os horizontes de
financiamento da cultura, que poderá ser do Fundo, porque é a mais
lógica e natural, na medida em que é constitucional, pronta para isso.
Poderá ser outra, que os Deputados desta Casa compreendam como
caminho natural, a fim de que possamos ter recursos na proporção
que a grandeza da tarefa cultural nos impõe. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a presença do Secretário
Nascimento e Silva e dos demais convidados e autoridades e de todos
que se inscreveram para este fórum técnico.
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Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 30/8/2004

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Mauro Guimarães Werkema -
Palavras do Sr. José Eduardo Castro Liboreiro - Palavras do Sr.
Weber Lopes - Palavras do Sr. José Márcio Barros - Palavras do Sr.
Pedro Paulo Ribeiro Cava - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Biel Rocha - Dinis Pinheiro

- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Gustavo Valadares - Márcio
Kangussu - Olinto Godinho - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - As 14h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Domingos Sávio, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Mauro Guimarães Werkema, Presidente da Fundação
Clóvis Salgado; Weber Lopes, Presidente da Associação Artística dos
Músicos de Minas Gerais - AMMIG -; José Márcio Barros, Professor
da PUC-Minas; Pedro Paulo Ribeiro Cava, teatrólogo e produtor
cultural; e José Eduardo Castro Liboreiro. Diretor da Superintendência
de Ação Cultural da Secretaria de Cultura de Minas Gerais.

"Á&- A



Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico Cultura: Política e Financiamento, com o tema: Articulação
Estado-Sociedade Civil: Compartilhamento de Responsabilidade e
Reflexos nos Diversos Segmentos da Cultura.

Palavras do Sr. Mauro Guimarães Werkema
Boa tarde a todos. Meu caro Deputado André Quintão, que preside a

Mesa: Prof. José Márcio: Liboreiro: meu querido amigo Pedro Paulo
Cava: demais presentes neste Plenário da Assembléia Legislativa de
Minas, o tema proposto é muito amplo para resumi-lo em apenas 20
minutos, mas o aproveitarei, ao máximo. para sistematicamente
abordar questões fundamentais a todos aqueles que se dedicam à
produção, à militância na área cultural ou artística de Minas Gerais.

Um seminário como este é muito importante, pois são muitas as
questões graves e urgentes que hoje condicionam ou limitam a
atividade cultural em Minas Gerais. Evidentemente, tais questões
devem ser observadas e anotadas por esta Casa. Essa é a aspiração
de todos que militam no setor.

Espero que as ponderações e propostas que daqui saírem não se
percam em mais um seminário ou discussão, mas que se traduzam
em posturas e normas efetivas, fazendo avançar a legislação de apoio
à área cultural em alguns setores, em Minas Gerais.

Começarei discutindo um tema muito recorrente em todos os
seminários que tratam da questão cultural, que é exatamente política
cultural. Não há encontro da classe cultural em que não se reclama a
falta de uma política cultural, questão quase sempre exposta.
ingenuamente, como uma espécie de legislação guarda-chuva que a
tudo disciplinaria, determinaria e salvaria.

Ocorre que o modelo tradicional, que toma como exemplo o clássico
planejamento francês da política cultural, centralizador e dependente
dos cofres públicos, encontra-se em processo de esgotamento,
conforme tem reconhecido a própria UNESCO, em suas últimas
publicações. Pela mesma razão, o conceito de identidade cultural é
hoje questionado até como algo engessante e obsoleto, sendo
substituído pelo conceito mais dinâmico e aberto de identificações
culturais, suscetíveis de mudanças no tempo e no espaço.
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Prefiro falar que faltam, efetivamente, políticas culturais públicas em
alguns setores, mas não em todos. Constato que não é possível se
consolidar, a não ser em um extenso documento, que ficaria
inexoravelmente teórico e conceitual, uma política cultural ampla para
tão diversificada e descontínua, dispersa, mutável e dinâmica
diversidade cultural brasileira ou mineira.

Mas vamos além. Um órgão, como, por exemplo, o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico, cujo Presidente falou aqui, hoje,
pela manhã, tem sua política de atuação ou diretrizes e princípios de
atuação completamente previstos na legislação que o criou e o
regulamenta e também nas normas e diretrizes de atuação. E um belo
exemplo que estou dando. O Arquivo Público Mineiro sabe,
perfeitamente, o que deve fazer e como. Se não o faz é porque não
tem recursos nem pessoal.

A Fundação Clóvis Salgado, por exemplo, tem hoje um
planejamento anual, traduzido em políticas setoriais específicas que
podemos considerar de bom nível, até se for comparado aos de certos
setores da iniciativa privada que têm bom planejamento. O que,
portanto, não temos hoje são recursos, sobretudo financeiros e
humanos.

Essa, então, é uma consideração que faço preliminarmente. Acho
que deveremos avançar um pouco e refletir bem sobre como podemos
administrar isso.

Sei que aqui, hoje, pela manhã, foi distribuída cópia de uma
legislação de 1994, da qual tenho vaga lembrança. Trata-se de uma
tentativa de fazer uma política cultural em Minas Gerais. Essa lei é um
princípio, um início. Penso numa política cultural que precisa ser
extremamente avançada. Acredito que a referida legislação pode ser
uma lei inicial, um guarda-chuva, mas fica muito no campo conceitual,
não tratando de questões setoriais graves, que era exatamente o que
gostaria de considerar aqui, mais do que isso, considerar
reivindicatoriamente, a fim de que possamos avançar em alguns
setores em Minas Gerais.

E preciso admitir que faltam políticas culturais em vários setores e
ramos da atividade cultural. E, em alguns casos, essa lacuna é grave,
gerando distorções e até injustiças quanto ao tratamento dado pelo
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setor público a alguns ramos da produção cultural. Creio que essa
constatação é fundamental neste seminário, se efetivamente
esperamos que dele saiam recomendações quanto às novas
legislações.

Vejamos: falta no Brasil uma primeira e fundamental diretriz de
política cultural, que estabeleça o que é competência da União, dos
Estados e dos municípios. bem como das empresas privadas que
desejam usufruir dos incentivos fiscais ou querem apresentar um
balanço social, tão falado nos dias de hoje. No momento, todos
cuidam de tudo, com superposição de responsabilidades, dispersão
de ações e outros inconvenientes. Entre eles, o mais grave é
justamente o fato de que setores atraentes da cultura têm amparo e
apoio dobrado enquanto setores de menor visibilidade desaparecem
por falta de ajuda. Em um segundo momento, vejo que alguns setores
devem, indispensavelmente. ter políticas culturais bem elaboradas.
como as que tem, por exemplo, o setor audiovisual, por razões óbvias.
A preservação do patrimônio histórico e artístico edificado, com
complexidades próprias, também necessita de política cultural que
bem defina as responsabilidades do Estado e do cidadão, até muito
além da legislação existente, que é razoável e que acaba de
incorporar o tombamento de bens imateriais.

Sabemos que nesse ramo a ação conjugada das três esferas de
Poder é importante, mas reina, no momento, a superposição de
competências. E sabemos que os municípios, na verdade, são os
verdadeiros guardiões do seu patrimônio, até pela proximidade, mas
não têm apoio financeiro nem técnico, a não ser esporadicamente ou
em emergências. Mas existem setores totalmente desamparados. com
alguns em acentuado curso de extinção, como a cultura popular, o
folclore, vários fazeres culturais e artísticos da herança afro e assim
por diante.

Sabemos que a ópera, para dar outro exemplo, embora género um
tanto aristocrático e elitista, só se faz com vultosos recursos e em
teatros públicos. Mas uma política para o setor, em especial para
itinerância, é importante, em razão do seu alto sentido pedagógico e
educacional. E as manifestações do artesanato, ou da arte popular.
perdidas no imenso interior, também necessitam de ter algum tipo de
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proteção e legislação cultural.
Há poucos meses, vimos no Palácio das Artes dois fenomenais

artistas do vale do Jequitinhonha: Noemisa Batista dos Santos e
Ulisses Pereira Chaves, que seguramente fariam sucesso em
qualquer público do mundo, pela especificidade e proximidade da raiz,
da força do vale, ainda preservada no trabalho desses dois artistas.
No entanto, não recebem apoio. Não há política especial de proteção
a esse tipo de expressão, que, evidentemente, às vezes, não obedece
às leis de mercado procuradas pelas empresas no seu "marketing"
cultural, como visibilidade, reciprocidade e outros retornos.

A Comissão Mineira de Folclore, embora criada em 1952, só há dois
anos encontrou sede pública, onde pôde reunir seu acervo e abrigar
congêneres, como as Federações Mineiras de Congadeiros e de Folia
de Reis, entre outras. Uma política definidora de amplo programa de
amparo das tradições mineiras é essencial neste momento.

Darei três exemplos para ilustrar o que estou falando. Em Ouro
Preto, nos últimos quatro ou cinco anos, perderam-se
irremediavelmente três grupos artísticos locais fantásticos: o famoso
Congado de Miguel Burnier, o não menos famoso e antigo congado do
Bairro Alto da Cruz, que era inclusive guardião de tradições
antiqüíssimas, próxima ao reinado Chico Rei, e um grupo de
pastorinhas do Bairro Padre Faria. Como ninguém gravou nada nem
procurou traduzir os cânticos, que eram próprios e guardados na
memória oral, eles morreram. Nada foi passado às gerações futuras.

Acredito também que o teatro está a merecer política cultural
diferenciada. No Palácio das Artes nos é claro e visível que
precisamos dar apoio específico ao teatro, porque ele tem
reciprocidade e mecanismos de financiamento totalmente
diferenciados dos de outras atividades. Não se pode comparar um
espetáculo de um grande artista na área da música com o de teatro. O
teatro não pode cobrar os preços que a música popular cobra.
Defendo que o teatro, pelo seu valor, sua significação cultural e sua
política de construção da consciência crítica da coletividade, deve ter
uma política especial de amparo, com especificidade e análise de
custos de planilha.

Precisamos avançar em planejamento setorial, e creio que este
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encontro poderá constituir um marco importante para a definição
desses setores que exigem visão ordenada, coordenada, integrada,
moderna e estimuladora. Mas esse planejamento não é só do setor
público, deve resultar do esforço conjugado dos órgãos públicos e dos
militantes de cada setor.

Outra questão que abordarei, não menos importante, refere-se ao
financiamento da cultura. O modelo neoliberal, que no Brasil vem se
implantando e que teve extremos na era ColIor e durante todo o
período Fernando Henrique Cardoso. não contempla recursos ( ... )
para a cultura, ou pelo menos nos níveis praticados antes do fatídico
Governo Collor. E preciso lembrar que, na era Coilor, num só ato,
extinguiu-se o Ministério da Cultura, o IPHAN, a EMBRAFILME, o
INACEM e vários outros órgãos que, até hoje. minguam quanto a
recursos financeiros e humanos. Essa é a verdade.

Pois bem, essa situação se agrava com a fragilidade dos recursos
orçamentários, sobretudo dos Estados e municípios, que vivem a
crônica crise fiscal. Hoje o Estado mantém apenas as portas dos
órgãos de cultura abertas. Mas permite. nos orçamentos. apenas a
conta de pessoal e o mínimo para o custeio operacional. Nada para
investimento artístico, para manutenção e reposição de equipamentos.
Repõe apenas num caso ou outro, como exceção.

Em verdade, há algumas questões que precisam ser bem
analisadas. De um lado há realmente o pensamento neoliberal. que
considera apenas o Estado mínimo, restrito à segurança e à metade
do setor da saúde e da educação - hoje o setor privado também
avança nesses dois setores, ou seja. a educação e a saúde de
qualidade encontram-se no setor privado -, um Poder Judiciário
precário, o Legislativo e não muito mais. Não haverá mais lugar para a
cultura nem haverá mais os fartos recursos ou plena reposição de
pessoal, como tivemos há não muitos anos. Certo ou errado? Não sou
adepto do modelo neoliberal. mas não há como deixar de ver que o
"welfare state". que provia tudo. como educação, saúde e emprego, a
todos os cidadãos, não é mais possível no mundo contemporâneo.
Penso que é preciso encontrar um meio termo que permita maior
presença do Estado em setores onde o financiamento é difícil, porque
não encontra visibilidade ou reciprocidade no capital privado. Daí a
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importância de políticas específicas. Em Minas, o esforço que o
Governador Aécio Neves faz em busca de um equilíbrio fiscal, e que
pensamos deva produzir resultados em 2005, certamente permitirá
algum tipo de recuperação, não súbita ou plena, mas de médio e
longo prazo para todos os setores, até mesmo o cultural. Essa é a
nossa expectativa. Até lá, o Estado estimula a criação de
organizações sociais de interesse público, as famosas OSCIPs, e os
projetos que buscam parceria com a iniciativa privada, como forma de
suprir a ausência dos recursos do Tesouro. E os órgãos que possuem
receita própria hoje estão desonerando significativamente o Tesouro
Estadual. A crise é profunda e asfixiante, e a falta de recursos
financeiros é agravada pela falta de recursos humanos, quantitativa e
qualitativa.

Enfim, será que o Brasil evoluirá para um modelo neoliberal? Em
que limites? Hoje, quando se fala em planejamento e financiamento
da área cultural, aborda-se essa questão, que é fundamental. Haverá
a recuperação plena dos orçamentos públicos e a remoção do
dramático quadro social brasileiro, com, pelo menos, a contenção da
acelerada exclusão social que permitiria o redirecionamento de mais
recursos públicos para a cultura? O setor privado bem como os
produtores de cultura estarão preparados para esse novo tempo
referente à disponibilidade de recursos e à competitividade pela
captação? Vejo aqui, mais uma vez, a urgente necessidade de
normatização setorial, ou seja, de políticas públicas setoriais.

A outra questão refere-se às leis de incentivo. Esse tema é
extremamente relevante. Hoje a produção cultural brasileira deve as
suas atividades basicamente às leis de incentivo fiscal federais,
estaduais ou municipais. Os recursos públicos são tão minguados que
todos os órgãos concorrem com os produtores de cultura privados na
busca do financiamento privado. E claro que essa busca pelo
patrocínio privado reflete não somente a nossa crise fiscal crônica,
mas também a evolução da própria cultura no plano mundial como
indústria, deixando para trás o mecenato em todas as suas formas ou
o velho paternalismo estatal. E o "marketing" cultural pode representar
ação rendosa para o capital privado que fortalece a sua marca com
pouco desembolso, pois a maior parte ainda fica com a renúncia
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fiscal. Essa é uma outra verdade sobre a qual devemos falar. Na
verdade, as empresas enfiam muito pouco a mão no bolso. Quem tem
agüentado todo investimento que se realiza na cultura ainda é o setor
público, por meio de renúncia fiscal. Hoje o setor é totalmente
dependente dele.

Vejamos a importância decisiva da lei de Minas. Considerada a mais
moderna, justa e democrática do Pais, vigente a partir de 30 de
dezembro de 1997, representa apenas 0.65% do total das renúncias
fiscais, que hoje o Estado realiza, e apenas 0.3°6 do total do ICMS
corrente arrecadado pelo Estado. Em 2003, a renúncia fiscal limitou-
se a R$22.000.000,00, integralmente captados no período de 1 de
janeiro a 30 de julho. Somente em 2003, a lei apoiou 875 dos 1.274
projetos culturais apresentados. com grande impacto. obviamente, na
geração de emprego e renda. E bom lembrar que, no período de 1998
a 2001, foram apresentados 4.572 projetos culturais e aprovados
1.807, segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, o que salienta
novamente que o setor cultural tem capacidade de produzir impactos
socioeconômicos maiores que várias outras áreas da economia. Um
modelo de avaliação do impacto do setor cultural na criação de
emprego e renda ainda precisa ser desenvolvido.

Na verdade, a pesquisa da Fundação João Pinheiro ainda resvala
quanto a isso. Essa pesquisa, no entanto, é importante para fazer com
que os setores públicos. Governo, Poder Legislativo e empresas
reconheçam a importância desse setor dos pontos de vista econômico
e social, gerador de emprego e renda, e não apenas a importância
que a cultura tem no desenvolvimento do processo civilizatõrio.

Nossa solicitação é que Minas Gerais possa dar exemplo de
modernidade e reconhecimento à área cultural, apoiando a proposta já
encaminhada ao Governador do Estado por todos os setores,
propondo a elevação da renúncia para 0,5%, permanecendo os 0,39,0
para serem captados no mercado pela livre concorrência e os
restantes 0,2% para compor um fundo a ser gerido pela Secretaria de
Cultura, destinado a projetos pioneiros ou populares que não
encontram amparo nem interesse no mercado empresarial. Esse
fundo é indispensável para que a Secretaria possa estruturar
programas próprios e apoiar outros, sobretudo os do interior, que têm
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pouquíssima presença na lei estadual. Alguns ramos da cultura,
sobretudo da área popular, não são atraentes ao capital privado, que
busca retorno pela visibilidade, sem nenhum compromisso com ações
de caráter meramente artístico ou cultural. Existem regiões de fortes e
importantes manifestações artísticas e culturais onde não há
empresas que gerem incentivos fiscais para a cultura.

A capacitação perante a lei para enquadramento na comissão
técnica de análise da Secretaria de Cultura e a posterior captação têm
levado o setor cultural a um esforço de organização importante. Como
conseqüência dessas novas necessidades, vêm sendo criadas
associações de vários tipos, tanto para a promoção direta de projetos
de natureza artística e cultural quanto para auxílio na manutenção de
instituições culturais.

Cabe um último e importante comentário. A lei estadual, de maneira
ousada e inovadora no Brasil, conforme projeto votado por esta
Assembléia Legislativa, permite que as empresas com dívida ativa se
beneficiem com renúncia e negociação altamente vantajosas. Do total
da dívida, o devedor já começa com 25% de perdão, mais 18,75%
devem ser destinados ao projeto cultural em até dez anos, o que vale
também para o restante da dívida remanescente, de pouco mais de
50%.

Essa operação com a dívida ativa que está na Lei Estadual de
Incentivo à Cultura tem sido quase pouco ou nada usada em Minas.
Nós, da Fundação Clóvis Salgado, conseguimos duas operações.
Uma durou três meses, e a empresa quebrou; a outra se refere a uma
empresa com poucos valores. Dizemos isso com absoluta franqueza.
Por que é pouco usado, se a Secretaria de Fazenda diz que Minas
tem um estoque, uma dívida ativa de R$2.000.000.000,00? Portanto,
teoricamente, o setor cultural teria a sua disposição para captar uma
dívida de R$2.000.000.000,00, que a lei permite em condições
altamente vantajosas. Excepcionalmente vantajosas, pois permite que
o reescalonamento considere a recuperação financeira da empresa.
Há poucos dias, assisti a uma cerimônia em que a Secretaria de
Fazenda divulgava um programa de recuperação de dívidas fiscais,
com vários benefícios às empresas interessadas. E não citou a lei
cultural da dívida ativa, que alcança a vultosa quantia de mais de
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R$2.000.000.000.00. Venho indagando por que tal modalidade não
vem sendo usada: é porque a lei não permite que os Procuradores da
Fazenda tenham honorários sobre os processos culturais. Se não
ganham, não se interessam em identificar os devedores, propor a
negociação, realizar o entendimento - que apenas eles conhecem,
pois têm a lista e negociam o pagamento da dívida -, cobrar decisões
ou mesmo dar andamento.

Fizemos duas negociações penosas. Várias vezes, comparecemos
à Procuradoria Fiscal e vimos que os Procuradores não tinham
interesse. Penso que a Assembléia Legislativa pode estudar essa
questão, fazer um acordo com as classes culturais em busca de uma
solução. Essa é uma modalidade importantíssima, envolve recursos
vultosos e é altamente rendosa para as empresas. que, afinal de
contas, têm suas dívidas reduzidas em 500 . Além disso, serão pagas
em dez anos. permitindo, assim, a recomposição da saúde financeira
da empresa; no entanto isso é usado, porque um setor da Secretaria
de Fazenda simplesmente não se interessa, visto que os advogados
não têm honorários. Como se explica? Fica aqui essa questão. Desde
já, é preciso haver manifestação. Algum mecanismo deve ser posto
para o setor cultural, a fim de, primeiro, conhecer essas empresas e,
depois, negociar os recursos com o apoio do setor público
correspondente.

Há outro aspecto muito importante. Quando falamos em legislação
de incentivo à cultura, a regionalização é fator de justiça e equilíbrio
cultural. Em minha opinião, a lei estadual deveria contemplar um
percentual para o interior. Minas, com seus 853 municípios.
decorrente da povoação intensa do território sob o impacto da
exploração mineral, é o Estado brasileiro que apresenta maior
diversidade cultural. Central, mediterrâneo no mapa brasileiro, tem
seis fronteiras que acrescentam concorrência cultural. Minas são
muitas, não só as Gerais e a zona de mineração. Em Minas, em
qualquer direção, basta uma hora de automóvel para nos
encontrarmos em uma região culturalmente diferente. Civilização
ímpar sob o impacto da aventura da colonização, já nos primeiros
momentos do século XVIII. firmou traços que têm acompanhado a
manifestação cultural dos mineiros e plasmam caracteres singulares.



A Capital, os órgãos de cultura, a lei de inc ntivo já não podem
desconhecer a necessidade dessa integração sociopolítico-cultural,
questão essencial ao próprio desenvolvimento integrado de Minas
Gerais.

Essa questão da regionalização ou da integração do território
mineiro é grave. Penso que ela tem preocupado fundamentalmente
não só os setores políticos, mas também todos os que analisam o
Estado de forma estratégica. A situação agrava-se, quando pensamos
- e a área da cultura vive dramaticamente isso -, no fato, por exemplo,
de não dispormos de meios de comunicação, seja na mídia eletrônica,
seja na mídia impressa, que ultrapassem as fronteiras. Embora
ocupemos a localização central no mapa brasileiro e tenhamos três
séculos de história e cultura, na verdade, no que se refere à cultura,
ainda somos colonizados.

Valho-me de uma herança do pensamento modernista: antigamente
Minas exportava minérios e mineiros. Os mineiros, deprimidos, iam
fazer carreira no Rio de Janeiro, visto que aqui não conseguiam. Hoje,
a situação se alterou muito. pois temos, pelo menos, 10 ou 15 grupos
de artistas mineiros na música, no teatro e na dança, que passaram
pelo eixo Rio-São Paulo e fizeram sucesso no exterior; todavia a
integração sociopolítico-cultural de Minas Gerais continua grave, em
virtude de não dispormos de meios de comunicação que apóiem
nossas manifestações. A cada dia, estão mais alienados. As vezes,
abro determinados jornais e penso que estou em outra cidade. Não
temos a cobertura territorial, nem essa preocupação.

A questão da regionalização nos permite outro raciocínio dramático.
O interessante é que vivemos, no plano federal, questão similar. Em
2003, a Lei Rouanet teve mais de 83% de seus recursos captados em
São Paulo e no Rio. Minas ficou em 30 lugar, com 9%. Terrível, injusta
e antidemocrática concentração. E o resto deste imenso Brasil? Mais
grave ainda é que mais de 50% dos recursos para a cultura das
estatais também ficam no eixo Rio-São Paulo. O mesmo ocorre no
caso da Lei do Audiovisual: o cinema do eixo leva quase tudo, em
concentração inaceitável.

Tenho pensado muito nessa regulamentação que está sendo
proposta para o setor. Não tenho dúvida de que algo tem de ser feito.
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Não sei se é o caso de se criar um novo concílio, uma nova agência
reguladora. mas não é possível que o setor continue levando 80% dos
recursos para produzir aproximadamente 40 filmes, dos quais apenas
dois ou três acertam, e 85°c, conforme me foi confirmado agora pelo
Sr. Geraldo Veloso, nem exibidos são. A questão da exibição é
dramática. Cerca de 85% a 90% dos filmes nem exibidos são, embora
sejam produções que gastam de R$1.000.000,00 a R$2.000.000,00
da renúncia fiscal.

E preciso regulamentar o setor, sim, e as mudanças propostas pelo
Ministério da Cultura têm base nessa realidade injusta. Esperamos, é
preciso dizer, que as mudanças alcancem também a limitação
necessária quanto aos investimentos das empresas particulares em
seus próprios institutos culturais, incluindo a aquisição de patrimônio
com dinheiro público ou os espetáculos, já patrocinados com renúncia
fiscal, que chegam aqui, numa espécie de espetáculo caça-níqueis,
cobrando bilheterias caras, quando deveriam ter o compromisso social
de permitir que a população de menor poder aquisitivo tivesse acesso
às produções que foram montadas com dinheiro público.

Essa questão se refere às distorções da lei (...), em discussão
também no Ministério da Cultura. Penso que devem ter o apoio das
diversas categorias, porque dizem respeito à destruição, à
desmontagem dessa concentração e dessas injustiças de desvio dos
recursos. Evidentemente, sobrará mais dinheiro para a produção
cultural.

Há um outro assunto que eu gostaria de tratar aqui rapidamente.
Sou defensor do modelo baiano de integrar Cultura e Turismo.
Estivemos na Bahia, há dois dias, juntamente com o Secretário Luís
Roberto, a convite do Secretário de Cultura e Turismo da Bahia, Sr.
Paulo Gaudenzi, e verificamos que lá o turismo é realmente a
expressão socioeconômica da cultura. A cadeia econômica do
turismo, que atua com caráter empresarial e qualidade de serviço,
coloca-se a serviço da cultura. E a cultura, como vimos na Bahia,
passa a ter forte presença nos orçamentos públicos e privados,
porque todos reconhecem que os destinos turísticos se constroem
pela presença da cultura. E em Minas, que não tem praia, os destinos
ou produtos turísticos são quase todos culturais. Existe, na minha



visão, uma adequação importante, uma propícia simbiose, que este
seminário deveria examinar. Cultura e turismo estão cada vez mais
interdependentes e interrecorrentes no mundo contemporâneo.

Os modelos de Portugal e da Espanha estão à vista, nessa mesma
direção do caso da Bahia. Em Minas, como separar cultura e turismo,
por exemplo, considerando o que ocorre em Tiradentes, que é um
modelo a se pensar? Tiradentes, neste momento, começa a cuidar
exatamente da questão da suportabilidade turística, em virtude dos
atrativos culturais que oferece, porque, do contrário, começará a se
destruir, como outras cidades do mundo. Dentro de alguns dias,
faremos uma palestra em Tiradentes, exatamente sobre essa questão
dos limites de suportabilidade. Como o povo ganha um pouquinho de
dinheiro, quer fazer um segundo andar, uma garagem melhor, ocupar
desordenadamente um espaço, sem observar a lei de uso do solo.
Portanto, há o lado cultural, ou seja, aquele produto que atrai
efetivamente é o patrimônio histórico, artístico e cultural. Há uma
relação interrecorrente entre o turismo e a cultura, que precisa ser
percebida com maturidade, como no caso das cidades italianas dos
séculos XII e XIII, que hoje até fecham suas portas. Se se chegar
após 11 horas da manhã em Saint (...), um patrimônio histórico da
Itália, não se entra lá. Em Veneza, também já começaram a fechar
certos pontos. Estou desviando um pouco do assunto, mas, quanto à
questão da cultura e do turismo, penso, deve ser feito um tipo de
proximidade aqui em Minas Gerais.

Manter os atrativos culturais preservados, limpos, seguros, bem-
divulgados, com oferta adequada de serviços, é algo que a cultura
precisa. E o turismo representa público e recursos. O turismo de
eventos, entre eles os eventos culturais, cada vez mais tem sua parte
cultural e artística.

Fica essa proposta para discussão, com a lembrança de que tudo
indica que o turismo no Brasil crescerá muito nos próximos anos. A
previsão é de que a chegada de turistas estrangeiros aumentará de
3,8 milhões, dado do ano passado, para 9 milhões até 2006. Os
viajantes domésticos passarão de 38 milhões para 60 milhões, já no
próximo ano. Nesse segundo semestre, as receitas dos
empreendimentos turísticos, em geral, apresentarão crescimento
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superior a 20%.
E impressionante como o setor turístico está crescendo por uma

série de fatores, um pouco de recomposição do poder aquisitivo
interno, a questão do dólar, que equilibra a balança comercial.

Não seria a hora de nos prepararmos para esse crescimento?
A fragilidade dos orçamentos públicos, os assustadores índices da

exclusão social brasileira, a crescente consciência de cidadania, que
mostra que o problema afinal é de todos, criam para a área cultural
uma nova responsabilidade: trata-se das ações de responsabilidade
social. Chamo atenção para essa nova área de atuação, que hoje é
preocupação de todas as empresas modernas. Penso que traz para a
área cultural especificamente um tipo de responsabilidade.

Todas as organizações preocupam-se hoje com o balanço social,
fator de credibilidade e até de reputação para captação de recursos. A
cultura, com algumas ações de filantropia, é o único setor que tem
incentivo fiscal direcionado para o balanço social. Cultura e educação
são os principais braços da inclusão social. O que estou dizendo é
que os projetos ou ações culturais que têm repercussão social contam
com incentivo e constituem a primeira e estratégica linha de
preocupação das empresas modernas nos nossos dias. E é
fundamental lembrar que a responsabilidade social, que reintegra
ética e socialmente o capital com a área social, não a vejo como mero
paternalismo ou filantropia ocasional, mas algo que começa a mudar
os próprios modelos empresariais.

Finalmente, assistimos hoje a um grande crescimento das atividades
artísticas e culturais de Minas. E preciso perceber essa realidade e
ampliar os instrumentos que possam incentivar o seu florescimento.
Sou otimista quanto à retomada do crescimento brasileiro, hoje nossa
questão maior. E renovo a esperança de que as ações de
saneamento financeiro e administrativo do Estado possam produzir
frutos em curto prazo. Temos, portanto, que nos preparar para esse
crescimento, para não sufocar essa imensa criatividade, nossa maior
riqueza. A UNESCO, na sua Carta Cultura e Desenvolvimento, de 97,
salienta "o fracasso dos modelos de desenvolvimento que
subestimaram o fator humano e a complexidade cultural". E diz mais:
"A política cultural. como um dos princípios componentes da política
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de desenvolvimento endógeno e sustentável, deve ser implementada
em coordenação com outras áreas sociais, na base de um enfoque
integrado. Qualquer política de desenvolvimento deve ser
profundamente sensível à sua própria cultura". Muito obrigado por me
ouvirem.

Palavras do Sr. José Eduardo Castro Liboreiro
Boa tarde a todos, Deputado Domingos Sávio, Deputado André

Quintão, Dr. Mauro Werkema, Prof. José Márcio Barros, Weber Lopes,
Pedro Paulo Cava e meus companheiros da cultura. Serei breve,
limitando-me ao tempo disponível.

Gostaria de fazer algumas reflexões que dizem respeito diretamente
ao tema desta Mesa, a articulação entre Estado e a sociedade civil.
Endosso todas as indagações do Dr. Mauro Werkema, que foram
muito mais que sete, e acrescento outras mais. Tomo a liberdade de
fazê-lo, porque tenho me relacionado nesses últimos oito anos com a
maioria das pessoas que vejo aqui. Trata-se de pessoas que se
relacionam permanentemente com a Secretaria da Cultura, uma vez
que, há sete anos, o Estado deu o primeiro passo para tornar
realidade uma articulação do Estado com a sociedade civil. A primeira
parte dessa articulação deu-se por meio da criação da lei estadual de
incentivo à cultura. Cingir-me-ei um pouco a essa questão, uma vez
que, no meu entender, foi e continua sendo elemento fundamental na
articulação das duas instâncias que têm permitido o desenvolvimento
de vários projetos culturais, que configuram, mal ou bem, uma política
pública de cultura.

Na própria origem da lei está o conceito de articulação. O Estado diz
que abre mão de 80% do recurso, podendo a empresa descontar,
portanto, esses 80% em seu recolhimento de imposto. Mas, ao
mesmo tempo, exige que 20% do recurso provenham da empresa
beneficiada pela isenção fiscal. Estabelece-se uma primeira
aproximação de troca entre as duas instâncias: o Governo do Estado
e a sociedade. Nesse caso, o conceito de renúncia não é muito
correto, porque, na verdade, o Estado não deixa de receber, e a
empresa não deixa de pagar. O Estado recebe, mas, antes de entrar
em seu cofre, direciona o recurso para os projetos culturais. A
empresa, por sua parte, recolhe, porque paga aquele imposto ao
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projeto cultural. Então, a idéia de renúncia não é exata, até porque
confirma ainda mais a solidez do princípio e do mecanismo que
promove essa articulação.

A experiência que temos tido nesses sete anos - sete editais já
publicados e em funcionamento - conduz a uma compreensão muito
clara de que esse papel articulador não apenas promoveu a
integração do Estado com a sociedade, mas, de certa maneira, traçou
uma espécie de caminho ordenador do setor privado da cultura. Ou
seja, as instituições que desenvolvem projetos ou atividades culturais
foram-se organizando à medida que a própria lei se consolidou quanto
à distribuição de recursos e à implementação de seus mecanismos.

Tomo como referência apenas o último ano da lei de incentivo, por
se tratar de um período de estrangulação em que nos encontramos
hoje, que mostra não apenas os benefícios que a própria lei traz em
seu bojo, mas também evidenciou todos os defeitos e as dificuldades
que vieram se acumulando ao longo desses sete anos.

Tomando como referência os editais de 2003 e 2004, encontramos o
fato surpreendente de que 70% dos projetos que se realizaram foram
institucionais, o que marca uma enorme diferença com relação ao ano
de 1998. não apenas do ponto de vista da distribuição do recurso,
mas também da autoria do projeto. Inicialmente, esses recursos se
concentravam fortemente na Capital: hoje, de 68% a 69% ficam na
Capital, e o restante vai para o interior - é claro que ainda há uma forte
concentração, mas já se vê uma tendência de descentralização. Além
disso, a maioria dos projetos naquela ocasião eram apresentados por
produtores individuais, artistas, e não por instituições. Considero
positivo o fato de que hoje 70° dos projetos patrocinados ou que se
utilizam de recursos da lei estadual são apresentados por instituições
juridicamente constituídas, que trazem o caráter de permanência e de
continuidade da ação cultural, e não apenas de eventos e promoções
de curto prazo. Em minha opinião, esse é um grande benefício da lei
estadual.

Há outro fator que, pela limitação do recurso, tem uma conseqüência
relativamente boa. Como o recurso é muito pequeno para o montante
de projetos que se apresentam. os projetos não são aprovados em
sua totalidade - às vezes até com risco de não-realização -. o que, de
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qualquer maneira, obriga que os empreendedores busquem outras
complementações ou outros parceiros que ajudem nessa
conformação.

E claro que todos os aspectos que estou levantando têm o seu lado
negativo, mas estou chamando atenção para os pontos positivos
porque, em meu entendimento, são consideráveis e extraordinários
para um mecanismo que ainda precisa ser aperfeiçoado. As limitações
e os problemas originados da lei - mesmo a sua impossibilidade de
fazer frente a uma política pública de cultura, até porque lida apenas
com um dos lados da questão do financiamento da cultura - já foram
sobejamente comentados aqui, de forma, aliás, surpreendente. Não
esperava que logo na primeira plenária já pudéssemos falar em
alternativas, como idéia do fundo, como uma criação à parte ou como
uma inclusão na própria lei de incentivo, por um dispositivo que
agregue esse recurso à lei, evidentemente com formas específicas de
tratamento e aplicação.

Como essas dificuldades já são suficientemente conhecidas, quero
trazer alguns dados que evidenciam outras dificuldades ainda não
mencionadas. A primeira delas é que, ainda que trabalhemos com a
idéia de um fundo de mais 0,2%, não atenderíamos à demanda. Hoje,
isso significaria um acréscimo de mais ou menos R$14.000.000,00
aos R$21.000.000,00 disponíveis, o que resultaria em
R$35.000.000,00 para a aplicação nos projetos. Mas a demanda
atual, pelo que dá entrada na lei, é da ordem de R$320.000.000,00.
Portanto, ainda que trabalhemos a idéia de um fundo de mais 0,2%,
atingiremos, em tese, apenas 10% da demanda da produção cultural
do Estado, baseando-nos nos projetos apresentados à lei. Não estou
levantando essa questão para dizer que isso não é importante. Ao
contrário, é fundamental que se faça isso, mas é preciso ter a clareza
de que a simples criação de um fundo não resolverá o problema da
demanda que hoje é dirigida à comissão que se encarrega da seleção
dos projetos.

Portanto, temos de pensar em outra questão: que mecanismos
teremos de criar para que a própria sociedade defina as linhas
prioritárias dessa política cultural?

Certamente não são R$320.000.000,00, mas também não serão
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R$21.000.000.00. Portanto, que mecanismos podemos criar, para que
essa articulação, que é fundamental, seja consolidada? A simples
criação de novo dispositivo, ainda que se aumente em 50% ou mais o
recurso disponível, não resolverá o problema da política e dos projetos
culturais que se realizam no Estado.

O próprio mecanismo, por exigir que o limite de dedução não
ultrapasse 3 1 ao mês, concentra o patrocínio na mão de um pequeno
numero de empresas, ou seja, as que possuem recolhimento
suficientemente grande, em que 3 0 não signifique um volume tão
grande ou um problema para a dedução. Nesse caso. há uma relação
de dez empresas que concentram 90 0 c do patrocínio.

Como resolver a questão da distribuição espacial regional e do
financiamento da produção cultural do Estado, se não há possibilidade
de integração de novos componentes e patrocinadores, uma vez que
a empresa que possui recolhimento abaixo de um certo nível não
permite projetos viáveis se aguardar todo o tempo necessário para
atingir os 3% para a dedução?

Abordarei o estrangulamento do setor público, até mesmo motivado
pela existência e pelo bom funcionamento da lei estadual de incentivo
à cultura. As associações de apoio às entidades públicas, não apenas
ao setor público estadual, mas, também às entidades das instituições
públicas municipais, passaram a buscar uma fonte de recursos, até
então inexistente para essas instituições. Isso provocou o aumento do
custo de manutenção e sobrevivência dessas entidades, que não
encontraram o respaldo necessário nas suas cotas de financiamento
do próprio Estado, para fazer frente às despesas geradas em virtude
do próprio crescimento da sua atividade.

Deixo uma reflexão: a dívida ativa é uma grande fonte de recursos,
que poderia ser em torno de R$2.000.000.000,00. Até que ponto as
anistias promovidas pelo próprio Governo não prejudicam diretamente
a facilidade teórica que o devedor teria para resolver, por meio de
projetos culturais, quando na verdade recebe outras anistias, com
outros benefícios? Aparentemente, é mais interessante que ele
parcele sua dívida pelo mecanismo tradicional da Procuradoria do
Estado. A própria lei de incentivo já é um mecanismo de anistia. Não
seria o caso de, em vez de o Governo promover anistias anuais para
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fazer caixa, estimular, ao longo de todo o ano, uma persistente
campanha de aplicação em projetos culturais, que têm como
conseqüência descontos significativos? Na ponta do lápis, muitas
vezes isso é mais interessante que a anistia promovida nos períodos
de caixa baixo.

Para finalizar, levantarei algumas questões. Quais seriam os
mecanismos para conseguirmos a integração do Estado e da
sociedade para atingir as outras regiões e municípios? Seria a criação
de fundos, como prevê a proposta hoje em andamento? Seria o
estímulo à criação de leis municipais? Ou deveria haver a integração
das pequenas empresas nesse processo de utilização da lei estadual,
permitindo-lhes descontos compatíveis com seu próprio faturamento?

Estou plenamente de acordo com o Mauro Werkema: temos de
buscar a integração, também horizontalmente, entre as outras áreas
da administração pública, tais como o turismo e, em especial, a
educação. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Weber Lopes
Boa-tarde. Este momento é muito importante para a classe artística,

de forma geral, e é o momento adequado para realmente darmos um
passo à frente, fazendo com que este não seja apenas um fórum
pontual. Desejamos ter grandes conquistas a partir de hoje.

Sempre falamos das mesmas coisas, porém de formas diferentes,
com pontos de vista diferentes. Sempre falamos das mesmas
demandas, e isso não deve ser assim, pois temos de ir eliminando
problemas e propondo soluções.

Falarei um pouco de como surgiu a associação, que, na verdade, é
uma iniciativa inédita. Nunca tive conhecimento da existência de outra,
antes dessa. Ela nasceu por conta da problemática desta Mesa. A
classe musical sempre foi artisticamente muito forte, com produtos
belíssimos. Quando representa Minas e o Brasil culturalmente, ela o
faz com muita propriedade; entretanto sempre foi muito desarticulada
e individualista. Percebendo essa desarticulação, tanto com ela
mesma quanto com outros setores do mercado, incluindo o Estado,
resolvemos que seria necessária uma organização mínima para
fazermos valer nossos direitos e necessidades.

Minas Gerais é um Estado 'sui generis". Não temos, na verdade, um
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conjunto de aparelhos que sustentem nossa vida cultural e nossos
artistas.

Apesar de contarmos com uma mídia, ela não apresenta
repercussão nacional. Não há um mercado de distribuição e de
produção dos nossos produtos. Por isso, durante os últimos cinco
anos, tivemos de recorrer ao Estado, buscando leis de incentivo para
concretizar o nosso fazer cultural.

Antes dessa possibilidade das leis de incentivo, poderíamos
conviver com falta de estrutura cultural em Minas, caso o nosso
produto não fosse o melhor do País. Assim sendo, temos de expor as
nossas reais necessidades para formarmos um mercado realmente
sólido, que dê sustentação à nossa carreira.

Essa articulação com o Estado faz-se extremamente necessária.
Durante todos esses anos de militáncia, percebi que o nosso maior
problema é a falta de diálogo e de informação, tanto da nossa parte
quanto da dos setores que estão do outro lado.

Realmente, não podemos mais sustentar essa situação. As ações
culturais têm de ser combinadas, coordenadas e ordenadas, e não
pontuais e individuais. Concordo plenamente com o José Eduardo
quando disse que as ações podem ser contínuas, processuais e
conseqüentes. Tenho um pouco de medo de valorizar isso em
demasia, porque é importante que as pessoas entendam o seguinte.
O trabalho do artista é individual, mesmo sendo representado por um
grupo, e não se sustenta única e exclusivamente com ações coletivas
ou coletivizadoras. E preciso diferenciarmos isso de forma clara. A
formação do mercado dará sustentação à nossa produção individual.
A produção do músico é o CD. sem o qual seria impossível sobreviver.
Ao mesmo tempo. esse produto precisa ser distribuído e mostrado às
pessoas, o que gera outras necessidades, que são sempre
complementares.

O problema musical em Minas ainda está no início. Estamos
formando um mercado. O Mauro Werkema fala de uma política
especial para o teatro, mas são necessárias políticas especiais para
todos os setores. A música apresenta as suas especificidades e
dificuldades. Poucos artistas, no Brasil. podem cobrar R$50.00.
R$6000 ou R$1 00,00 pelos seus shows. E raros sao os que podem
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sobreviver dessa bilheteria.
Ainda há uma grande dificuldade da música independente se

estabelecer no Estado e no Pais, apesar de 50% da música produzida
no Brasil ser independente. Se perguntarmos à grande maioria das
pessoas se conhecem o nome de algum selo de gravação e
distribuição de música independente em Minas Gerais, tenho certeza
de que não saberão responder. Se eu perguntar o nome de 10 ou 20
artistas que estejam fora da produção do Clube da Esquina, também a
maioria não me saberá responder. E tenho afirmo com convicção que
essa é a música mais rica do Brasil e uma das mais ricas do mundo.
Há uma disparidade muito grande entre a produção e o que chega ao
público. Para começarmos a resolver essa problemática, precisamos
de parceria. Uma das coisas que mais me incomoda nesses fóruns e
seminários nos quais discutimos os problemas da música, os
problemas culturais, é o fato de muitas pessoas falarem na 3a pessoa.
Não há mais espaço para isso. Temos que falar sempre na ia pessoa
do plural. Quem decidirá se esse fórum surtirá efeito é o próprio fórum,
que somos nós. O fórum em si não existe sem a nossa presença.
Quem está aqui não pode reclamar de nada, porque participará, dará
sua opinião e, a partir disso, tentaremos resolver nosso problema.
Esse é o diferencial. Isso é o que esta Mesa está chamando de
distribuição de responsabilidades. Temos que assumir esse lado.
Todos sabemos que a cultura é essencial. O que temos é pouco.
Temos que mostrar para todo o Estado de Minas Gerais e para todo o
Brasil que, sem cultura, o País não existe. Sem a música, o Brasil não
existe. A economia do Brasil pode até existir sem a música, mas, com
certeza, perderá um grande quinhão se não contar com a colaboração
da cultura. Nós, mineiros, temos que perder, mais do que já
perdemos, nossa tendência de inconfidentes e nossa timidez de quem
vive entre montanhas. Não existe mais espaço para isso.

Quando vou mostrar minha música lá fora, não querem saber onde
moro, não querem saber a geografia de onde vivo; querem que eu me
mostre. Sempre toco sem partitura. Nunca leio música no palco, e
agora vi que estou fazendo a mesma coisa. Preparei várias coisas
para falar aqui, e não estou falando sobre nada do que preparei. Estou
falando sobre outra coisa, e é essa emoção que, na verdade, gostaria
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de transmitir.
Temos problemas na classe artística como um todo. Os vários

setores do fazer artístico não são concorrentes, são complementares.
Somos irmãos. A música complementa o cinema, o teatro

complementa a música, que complementa a dança. Todos temos
interesses comuns. Todos. Não podemos mais viver de projetos
individuais ou ocasionais, mas sim criar um conselho de cultura em
que todas as ações devem passar. conseqüentemente. pela
discussão dos vários setores culturais. E preciso que se crie, nesta
Casa. um conselho de cultura. Não sei qual seria o nome técnico para
isso, mas é preciso que haja esse apoio parlamentar, além de um
diálogo permanente no Executivo. Além disso, é necessário que haja
um diálogo internamente. Os setores culturais têm de dialogar.

O José Eduardo centrou muito a discussão nas leis de incentivo.
Apesar de a lei de incentivo ser um ótimo instrumento do fazer
cultural. ela não é suficiente. Talvez esses R$320.000.000,00
destinados à cultura seja uma fantasia. A cultura também virou uma
forma de se ganhar dinheiro.

Portanto é necessário que o mercado cresça e se auto-sustente.
Nenhuma cidade, pode viver em função da lei de incentivo. E
necessário criarem-se mecanismos, leis municipais e incentivos, por
meio da Lei Robin Hood. Existem outros caminhos para isso, e
poderemos descobrir vários deles. Agradeço muito.

Palavras do Sr. José Márcio Barros
Boa tarde a todos. Agradeço o convite formulado à PUC para

participar do desenho deste fórum. Comungo com todo entusiasmo
deste encontro.

Estamos aqui convidados pela Secretaria de Cultura e acolhidos
pelos Deputados Domingos Sávio. Presidente da Comissão de
Administração Pública desta Casa, e André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular.

Parece-me que melhor companhia para pensar o que queremos da
cultura na sua dimensão de política pública e de financiamento, não
há.

Cumprimento os companheiros da Mesa: Mauro Werkema, da
Fundação Clóvis Salgado, com o qual tenho o prazer de colaborar,



sendo professor do Centro de Formação Artística. Acompanho a
Companhia de Dança do Palácio das Artes, numa experiência muito
sensível e bonita; Weber Lopes, a quem admiro como músico e artista
que é, além de ele estar à disposição nas questões coletivas; Pedro
Paulo Cava, companheiro de PUC e coordenador da Oficina de
Teatro, que há décadas vem desenvolvendo um importante papel no
cenário cultural de Minas Gerais; José Eduardo Liboreiro, da
Secretaria de Cultura, a quem admiro e respeito e com quem aprendo
sempre pelo que nos ensina. Cumprimento também os artistas
presentes. Penso ser muito saudável que esta Casa esteja reunida
não só com políticos e educadores, mas também com artistas, com
gestores públicos, produtores culturais, com queridos alunos e ex-
alunos, com companheiros da área de educação. De sorte que -
acredito - todos estamos muito bem acompanhados aqui.

Dividirei a minha intervenção neste debate em três pequenos e
rápidos blocos. Procurarei limitar-me ao tempo proposto.

Primeiro, gostaria de dizer-lhes que, numa reunião preparatória
deste fórum, fui convidado a sublinhar algumas questões que me
parecem presentes hoje no cenário cultural de todas as esferas de
poder. São questões que alimentam o debate sobre a cultura, o seu
lugar e suas perspectivas.

Elegi, nessa reunião preparatória, quatro fóruns que me parecem
muito significativos e representativos. Quero, então, recuperar dali
algumas questões para dar embasamento ao que tratarei logo à
frente. São as Cartas do Fórum Internacional das Culturas em
Barcelona, a Agenda 21, já citada aqui hoje, pela manhã; a Carta de
São Paulo, do Fórum Mundial de Cultura realizado em São Paulo, no
mês de julho; o Fórum Brasileiro de Cultura e o Fórum da Regional
Sudeste, o primeiro realizado no Rio de Janeiro e o segundo, na
cidade de Itabira.

Estudando esses fóruns - participei, inclusive, de alguns deles -,
gostaria de destacar uma questão extremamente importante. Digo
isso até por força do lugar de onde falo, a educação, que é onde se
produz e se forma o conhecimento. Todos esses fóruns apontaram
para a necessidade de reconceituar o que chamamos, pensamos e o
que agimos sob o nome de cultura. Acho isso muito saudável e
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importante. porque. em todos esses documentos, há urna tentativa de
se trabalhar com a amplitude, digamos. antropológica da cultura. mas
dando-lhe uma diretividade e uma operacionalidade. Conceitos como
diversidade cultural. identidade cultural, dinâmica cultural. centralidade
cultural são questões que estão presentes em todos os documentos e
que não são imediatamente operacionais. Se não as entendermos do
ponto de vista conceitual, não conseguiremos empreender uma ação.

Pensando dessa maneira, destaco quatro questões que apareceram
em todos esses documentos. Primeiro, o reconhecimento da
importância da cidade como lugar por excelência onde a cultura se
realiza. Isso já foi dito aqui, hoje, pelo José Alberto. Acho isso
importante, do momento em que estamos fazendo essa discussão
sobre um futuro para a política pública de cultura e financiamento, do
ponto de vista estadual, sob a iniciativa do Legislativo e do Executivo
estaduais. Não podemos perder de vista esse topos. Esse lugar onde
a vida e a cultura acontecem é fundamental neste seminário. São
questões que foram tratadas em todos os documentos desses quatro
fóruns aqui citados.

Um outro ponto importante, e que esteve presente em todos os
fóruns. é o de que falar de política pública é falar de alguns pares de
articulação entre identidade e diversidade. Não é fácil articular esses
dois conceitos, pois um tende à exclusividade: o outro, à inclusividade.

E um esforço estratégico, conceitLlal e político que necessita ser
feito: articulação entre identidade e diversidade: articulação entre
cultura e democracia, entre memória e identidade, entre poder público
e sociedade civil. Há também as articulações transnacionais - não
foram comentadas neste estudo de hoje -, aquilo que nos liga ao resto
do mundo e que, ao nos ligar ao resto do mundo, faz-nos encontrar,
revisitar, a nossa própria história. Esse é o segundo ponto que todos
os fóruns sublinharam e para o qual chamaram a atenção.

No meu entendimento, outra questão que é pano de fundo para
discutirmos o tema desta Mesa - Articulação entre Estado e
Sociedade Civil - refere-se à economia da cultura. Essa economia
deve ser pensada sob dois aspectos: a solidária e a das indústrias
criativas. Esse tema será discutido amanhã. mas quero antecipá-lo,
pois sao dois paradigmas que precisam ser sublinhados. Não me
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parece ser de bom-tom ou equilibrado pensarmos, por meio da
cultura, na geração de mais desequilíbrios. A sociedade espera que
possamos não inventar o impossível, mas perceber que este mundo
não está condenado a esse modelo de economia. Talvez, no campo
da cultura, possamos, com base em algumas áreas que já praticam
uma economia de fundo ético, pensar numa revisão de leis e
incentivos, de fundos de amparo à cultura e de financiamentos,
utilizando os princípios da economia solidária.

Outra dimensão é a idéia da indústria criativa. Não me parece que
estamos aqui para dividir horário com as grandes redes de televisão
no Brasil e no mundo. Talvez o que nos traga aqui é exatamente a
possibilidade de pensar outros circuitos, que se construam e se
estabeleçam numa outra perspectiva, numa outra ótica, que não
apenas o princípio da perversidade do capitalismo.

Por fim, há dois conceitos que foram trabalhados por todos esses
fóruns: rede e coletivo. As pessoas que viveram no cenário cultural de
algumas décadas atrás sabem que se trabalhava muito a idéia de que
a produção artística deveria se dar em coletivos, em agrupamentos
que pensavam e agiam coletivamente. Todos esses fóruns reeditam
essa idéia de se trabalhar em rede, na perspectiva da produção de
coletivos. Isso é fundamental, não só para o terceiro setor e para a
sociedade civil, mas para o Estado e para o segundo setor, a iniciativa
privada e o mercado. De tal maneira que todos esses fóruns já citados
convidam-nos a pensar na necessidade de compartilhamento de
poder. E preciso pensar de forma decisiva na questão do
compartilhamento de poder, ou seja, no compartilhamento da
capacidade de tomar posições; no compartilhamento de ações, que
pode ser traduzido no compartilhamento do planejamento, mas
também da gestão da coisa pública; por fim, no compartilhamento de
financiamento, entendido como compartilhamento de geração e
distribuição de recursos. Se dissociarmos essas três dimensões,
talvez o avanço seja menor do que precisamos e do que os nossos
discursos no mundo andam definindo e delineando. No meu
entendimento, isso quer dizer que o fato de este fórum ir além do
discurso, além da retórica, não significa propriamente abandonarmos
conceitos e acreditarmos que apenas a letra da lei ou o artigo do
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decreto mudarão a realidade. Parece-me que, além do
desdobramento em práticas e ações, é preciso que refaçamos alguns
princípios, alguns compromissos coletivos que alimentam a nossa
prática.

Então, em função disso, apresento aqui... Perdoem-me, sou
professor. Como tal, penso que não há nada mais prático no
comportamento do homem que a sua capacidade de pensar, de
refletir e de ir além de todos os seres vivos. Proporei rapidamente
algumas idéias. conjugando o que já ouvi aqui. hoje. com o que esses
fóruns apresentam. com a ementa desta mesa. Primeiramente, falarei
como penso esses conceitos de sociedade civil, já que esta mesa
propõe formas de compartilhamento entre Estado e sociedade civil.
Gosto muito e compartilho do sentido gramsciano. que é um conceito
mais equilibrado e definitivo de sociedade civil, entendido como esfera
social formada por organizações privadas, associações e instituições
de natureza econômica e política que produz idéias, pactos, acordos
que tanto consolidam quanto contestam hegemonias.

Assim, pensando a sociedade civil dessa forma, acredito que o que
nos traz aqui é a necessidade de pensarmos as relações entre o
Estado, que é o primeiro setor: o mercado, que é o segundo setor, e
as entidades da sociedade civil, que formam o chamado terceiro setor
no campo da cultura. O que nos traz aqui é algo utópico, não no
sentido popular do termo - o que nunca se realizará -, mas, sim, no
sentido político e filosófico, ou seja, o que. para existir, demanda uma
nova realidade.

Penso que estamos aqui para produzir um novo lugar político para a
cultura no Estado de Minas Gerais - Estado utilizado aqui em suas
duas acepções: como fronteira e como lugar que executa a vontade
de um povo.

A legitimidade da participação da sociedade civil na construção de
novas hegemonias - ou, se desejarem, novos equilíbrios de poder - é
inquestionável, seja pelos princípios que regem uma sociedade
democrática, seja pelo fato de que o chamado terceiro setor ocupa
hoje um papel crucial na sociedade brasileira. Estimativas dão conta
de que há no País mais de 250 mil entidades. que empregam mais ou
menos 2 milhões de pessoas, movimentando recursos em torno de
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1,2% do PIB, o que representa aproximadamente
R$12.000.000.000.00, beneficiando aproximadamente 10 milhões de
pessoas, ou seja, quase 6% da população total.

Não são poucos os analistas que afirmam que o crescimento do
terceiro setor no cenário nacional deveu-se ao fracasso dos dois
outros setores - o Estado e o mercado - na produção do
desenvolvimento e do bem-estar social. Não são poucos também os
que afirmam que se repetem no terceiro setor os mesmos equívocos
encontrados nos outros dois.

Por isso prefiro pensar que viemos aqui não para apontar em qual
dos setores a cultura vem sendo mais bem gerada e gerida, mas para
admitirmos que, como o título desta mesa sugere, não há política
pública e nem fazer público sem compartilhamento de poderes e de
deveres.

Falar de política pública de cultura não é abordar política
governamental apenas, mas sim a convergência de intenções e de
ações na promoção do que é público, seja na esfera do Estado, seja
na do mercado, seja na da sociedade. Portanto, é extenso e
pretensioso esse tema, que se refere ao que estamos fazendo ou
deveríamos estar fazendo em torno da dimensão pública da cultura.

Então, a partir dessas reflexões, passo a apresentar propostas que
concretizem a efetiva participação das importantes instituições do
terceiro setor no plano da cultura.

Passo a apresentar propostas que possam concretizar a efetiva
participação das importantes instituições do terceiro setor: a educação
e as escolas.

O compartilhamento entre poder público, o primeiro, o segundo e o
terceiro setores deve se dar não apenas com base nos princípios da
democracia, mas também com base nos princípios da vida onde
acontece. Precisamos redesenhar a geografia, mapas com os quais
operamos nosso planejamento e nossas ações. Quando penso no Sul
de Minas, por exemplo, não se trata de um aglomerado de municípios,
mas de uma região privilegiada pela proximidade, pela competência,
pela vida cultural e operacional. pelas vias de acesso e pela
comunicação. Belo Horizonte, por exemplo, já não comporta apenas
os limites da cidade. No campo da cultura, é preciso pensar na Região
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Metropolitana de Belo Horizonte, já que os cidadãos, seja artistas,
seja consumidores de bens culturais, transitam por esses limites de
forma dinâmica.

Que a Lei n° 11.726, de 1994, motivo e objeto deste fórum. deva ser
ampliada e atualizada, considerando a imediata reativa ção do
Conselho Estadual de Cultura, tratado não como órgão promotor de
ações complementares ou filantrópicas, mas como órgão de regulação
social com estrutura colegiada, com atribuições normativas,
consultivas e fiscalizadoras, tendo como principal finalidade promover
a gestão democrática da política cultural do Estado.

Pensando assim, este Conselho deve estabelecer diretrizes e
prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado e fiscalizar a
execução da política pública de cultura.

Além de conselhos estaduais é preciso pensar em conselhos
municipais, de cultura com desenhos e perspectivas adaptadas aos
diversos formatos dos municípios. Um único conselho estadual não
poderá fazer nada se não houver compartilhamento com os conselhos
municipais.

Além da reativação do CEC, áreas e instâncias de articulação entre
o Executivo e a sociedade devem ser criadas e efetivamente
implementadas em todos os níveis de governo.

A questão da renúncia fiscal não nos pode impedir de pensar na
questão orçamentária.

Quanto ao papel das universidades, devemos caminhar na direção
da obrigatoriedade da definição e da operacionalização de ações
culturais. considerando o que a LDB já define e assegura - a forma, o
papel e a presença que a arte e a cultura devam ter nas instituições e
no processo educacional. Iria ler, mas não há tempo, os incisos em
que a questão artística é abordada como obrigatoriedade para a ação
educativa no Estado.

O Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, que é hoje
o princípio que rege o controle de qualidade do ensino superior no
País, deve imediatamente incorporar em seus textos e na sua
metodologia, de forma explícita. a cultura como uma variável de
avaliação, já que tem como objetivo melhorar a qualidade da
educaçao superior, orientar a sua oferta para as necessidades,
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aproximar as instituições da realidade social, etc. Proponho que se
tome a cultura como elemento de avaliação tanto nas auto-avaliações
que as instituições realizam quanto nas avaliações externas e nas de
desempenho dos alunos.

Entendo que as chamadas atividades complementares, de
nivelamento, de extensão, a flexibilização de ensino devem ser
pensadas em interface com a cultura. Por que digo isso? Porque,
atualmente, só em Minas Gerais temos cerca de 306 mil estudantes
de nível superior. Temos de considerar que, hoje. Minas Gerais
apresenta a menor média de jovens entre 18 e 24 anos no ensino
superior. Na Região Sudeste, a média é de 11°/a; a média nacional é
de 9%; infelizmente, em Minas Gerais, essa média é de apenas 6,8%.

Ao invés de lamentar, devemos trabalhar com os 306 mil alunos que
se encontram nas universidades e que, muitas vezes, não dispõem de
uma política cultural, não convivem com a cultura. Sou de uma
geração que deve à universidade boa parte do acesso a bens
culturais. Seria bom que nós, que estamos na universidade hoje,
continuássemos a oferecer ao aluno aquilo que o mercado não se
interessa em fazer.

Por fim, penso que a universidade, as instituições de ensino
superior, como elemento do terceiro setor da sociedade civil, tem algo
mais a compartilhar com o poder público e com o mercado. Primeiro, a
formação e a qualificação dos recursos humanos, artísticos,
gerenciais e educacionais no campo da cultura: segundo, na geração
de informações, na produção de conhecimentos para o
monitoramento, a avaliação das ações públicas e privadas de cultura,
em parceria com órgãos de pesquisa, como, por exemplo, o papel que
a Fundação João Pinheiro tão bem desempenha; terceiro, a abertura
das portas das universidades para a população, que lá não tem
oportunidade de ingressar, a fim de usufruir seus equipamentos
culturais.

Para se ter uma idéia, temos hoje, em Minas Gerais, 202 instituições
de ensino superior privadas, filantrópicas, comunitárias e públicas. Se
conseguirmos fazer de 202 instituições espaços abertos à arte, à
cultura, enfim, à população, daremos fundamental contribuição nesse
compartilhamento de responsabilidades e de perspectivas.
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O Mauro ressaltou a importância da interface entre a cultura e o
turismo. Essa interface é tão importante que, nas reuniões
preparatórias deste fórum. propôs-se a realização, em separado. de
dois outros fóruns: um sobre cultura e turismo: outro, sobre cultura e
educação. Proponho que esta Casa encampe essa proposta para o
ano de 2005. E preciso mapear experiências de compartilhamento, a
fim de aprendermos, e não de zerar a história. Já existem muitas
experiências interessantes de compartilhamento. Talvez seja preciso
colocá-las à disposição do conhecimento de todos.

Para terminar, afirmo que esse compartilhamento de poder, de
financiamento e de ações deve necessariamente ser construído não
só com base nesses princípios que regem a democracia participativa,
mas também na maneira como está no mapa cultural do Estado. Por
isso proponho à Assembléia Legislativa, autora desse gesto tão
importante para as demais instituições, que, além das ações culturais
aqui desenvolvidas por intermédio da assessoria de comunicação,
possa, de forma compartilhada com a sociedade civil, dar um passo à
frente.

Que faça esta Casa. tão freqüentada quantitativa e qualitativamente,
uma política cultural mais ampla, mais agressiva, que possa fazer
deste lugar, efetivamente, um lugar do povo, não só porque as
questões políticas são aqui debatidas. mas também porque a
expressão, a subjetividade desse povo está aqui presente. Desculpe-
me pelo excesso do tempo. Obrigado.

Palavras do Sr. Pedro Paulo Ribeiro Cava
Obrigado. Boa tarde, Deputados Domingos Sávio e André Quintão;

meus companheiros da Mesa, José Márcio, Mauro, Werber e
Liboreiro: meus companheiros de trajetória. trajetos, veredas,
caminhos e descaminhos.

Eu estava olhando para o rosto de todos e pensando: "Meu Deus,
quantos seminários! Quantos encontros. quantas reuniões!". As
vésperas da mudança de cada Governo deste Estado, na Prefeitura,
quantas vezes nos reunimos e discutimos essas mesmas coisas que
hoje estão sendo ditas novamente, pela centésima vez. Nem me
lembro mais do número de seminários dos quais participei nos meus
54 anos de vida e 40 anos de teatro. São inúmeros, desde os
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primeiros, pela liberdade de expressão, contra a ditadura, pela criação
de espaços, pela não demolição do Teatro Francisco Nunes, pela
existência do circuito no interior, até os que buscaram criar as leis
municipais e estaduais e o órgãos como a Secretaria de Cultura, que
não existia. Grande parte da multidão aqui presente participou desses
seminários. Mais que participou, brigou, bateu pé firme, resolveu ficar
neste Estado, que é tão difícil para o desenvolvimento da cultura e de
qualquer outra atividade.

Não vou me estender muito, pois tudo já foi dito. Aliás, tudo já foi
dito há muito tempo. A cultura precisa de mais verbas e menos verbo.
Não podemos ser reféns de determinadas coisas, como não pode o
Estado ser refém do Estado. Não podemos ser reféns de uma lei de
incentivo, da boa vontade de um governante, da má-vontade de outro,
que simplesmente resolve destruir um equipamento cultural. Minas
Gerais tem hoje o maior PIB cultural deste País. Incluindo o
patrimônio, temos o maior PIB cultural da Nação.

Fico satisfeito em saber que a Assembléia nos recebe e nos
reconhece como uma força que gera divisas, gera renda, gera
trabalho, formal ou informal; gera trabalho, e muito. Gera,
principalmente, os sonhos, a delícia dos sonhos de fazer a arte, de ver
a arte. Isso me satisfaz. Vejo todos esses rostos conhecidos de meus
companheiros de tantos debates, encontros e desencontros, seja de
mesmo partido político, seja de partido contrário.

Estamos às vésperas de uma eleição. Daqui a pouco, estarão todos
buscando uma reunião, porque vem aí um novo Prefeito, ou o mesmo,
não importa. Teremos de fazer nova reunião, porque precisam ser
revistas várias coisas. Parece que já dissemos tudo, é incrível, mas é
provável que ainda tenhamos algo a dizer.

Companheiros Deputados, é com grande satisfação que vejo que o
Plenário da Assembléia se abriu para nos receber pela primeira vez.
Já viemos aqui, várias vezes, discutir problemas, como a lei da meia-
entrada, do atual Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres, em
relação à qual somos contra, fundamentalmente, porque não é
possível que a Assembléia, a Câmara ou Congresso façam legislação
com o nosso ganha-pão. Agora, o Deputado Anderson Adauto está,
no Congresso, elaborando nova lei da meia-entrada, que visa a
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estender o benefício às pessoas de baixa renda. Ora, os de baixa de
renda somos nós.

Venho a esta Casa para falar que já não é possível vir ao plenarinho
para dizer que não podemos mais legislar contra a cultura.

Hoje viemos discutir os míseros 0.2° a mais no orçamento para a
cultura. para que se crie ou não um fundo ou. então, para aumentar a
alíquota da lei. Não! O Estado brasileiro se furtou a participar na
cultura, por meio desse projeto neoliberal nos níveis federal, estadual
e municipal. Por quê? Porque transferiu para a iniciativa privada a
área da cultura.

Hoje o meu interlocutor não é mais o Estado brasileiro, mas sim o
empresário, por meio do empreendedor ou de um captador de
recursos. E nós, artistas, ficamos reféns de uma lei federal, estadual
ou municipal. Essas leis, de inicio, podem parecer boas, mas podem
ser uma faca de dois 'legumes", conforme diria um amigo meu. Isso
acontece porque. da mesma forma em que ela contempla um
segmento especifico que tem acesso ao meio empresarial, ela
simplesmente exclui um outro segmento que não tem acesso a nada.

Com o sentimento de que tudo foi dito e de que hoje, mais uma vez,
tudo foi redito, com cifras. números e dados que venho aqui trazer
Conversava com o Dante e perguntei-lhe como fazíamos teatro nos
anos 60. quando não havia Secretaria de Cultura, lei, empresa ou
incentivos. O Dante me disse que estava escrevendo um livro sobre
isso. porque queria lembrar-se de como fez tais espetáculos. Ele
também me perguntou como eu havia feito. Respondi-lhe que os fiz
enfiando a mão no bolso de todo o mundo que se interessava pelo
projeto.

E claro que a cultura se profissionalizou. A música, o teatro e as
pessoas também se profissionalizaram. Entendo e sou da geração
que quis ficar e viver de teatro em um Estado difícil como Minas
Gerais - e em uma cidade muito mais difícil. Belo Horizonte. Fico
olhando as pessoas que naquela época escolheram viver em nosso
Estado, quando toda uma geração saiu para fazer a grande imprensa,
o grande teatro, a televisão, a música e a literatura fora de Belo
Horizonte. Disseram que as pessoas ficavam deprimidas de ficar em
Belo Horizonte. Grandes artistas saíram daqui e hoje sao referência
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da arte, da cultura e da literatura brasileira.
Esta semana estava vendo, na Globo News, o Chico Pinheiro

entrevistar o Sábato Magaldi, maior crítico brasileiro vivo, que saiu da
geração de 50. Quem ficou acreditou que Belo Horizonte e Minas
Gerais são coisas possíveis, factíveis. Aqui dá para se viver e manter
a família dignamente, com seu trabalho e sua arte. Quem ficou é
quem está aqui. Nós sabemos que é preciso fazer alguma coisa.

E necessário mais de 0,2% no orçamento para a cultura. Esse
percentual não resolverá o problema, mas é preciso que a Assembléia
Legislativa, e não apenas os órgãos do Estado, contemple a cultura
com um orçamento digno. E necessário retirar da lei, de imediato,
esses 20% da contrapartida. No Estado, apenas dez empresas dão
esses 20°/o e as outras sonegam.

Essa lei dos 20% da contribuição do empresário foi muito bem- feita,
mas ele não contribui. São raras as empresas que contribuem.
Apenas aquelas que são grandes e têm auditoria contribuem. E
preciso parar com algumas hipocrisias, com algumas mentiras que
ouvimos eternamente. E preciso mais que 0,2% ou 0,5% para a
cultura.

Nos anos 60, quando comecei a fazer teatro, Belo Horizonte tinha
duas casas de espetáculos: o Francisco Nunes e o Instituto de
Educação. Em 1963, veio o Teatro Marília. Na década de 70, Belo
Horizonte tinha seis casas de teatro, todas públicas. O Palácio das
Artes foi inaugurado nos anos 70.

Hoje há, em Belo Horizonte, 45 casas de espetáculos. Nos anos 60,
tínhamos seis companhias de teatro; hoje temos mais de 100
companhias de teatro e de dança. da melhor qualidade. Não falarei da
música nem das artes plásticas. A Yara Tupinambá está ali e não me
deixará mentir. Nos anos 60, havia uma galeria em Belo Horizonte, a
Galeria Guignard; hoje, há cerca de 50 espaços para exposição,
desde os jogos alternativos até os mais tradicionais artistas.

Portanto, este é um Estado que cresceu culturalmente, cujo vigor foi
feito por quem optou em ficar aqui e fazer daqui a sua sobrevivência,
o seu meio de vida, ganhar vida e espaço. Tanta coisa foi feita em
relação ao cinema, e, de repente, o cinema pára, porque é uma arte
muito cara. Mas a música não parou. Não há um mês em que não
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recebo pelo menos quatro CDs que estão sendo lançados. Podemos
abrir o jornal e ver "shows" diários. Isso é o vigor da nossa atividade. A
dança deu um surto. Klaus Viana foi embora, mas deixou tantos
"filhos" nesta cidade que eles foram criando núcleos e mais núcleos.

Essa é a realidade de Minas Gerais. Estou falando de Belo
Horizonte. Se começar a falar do interior, não terminarei hoje. Então.
falarei apenas da realidade mais próxima. Recentemente, estive em
Juiz de Fora, em um seminário no Fórum da Cultura. Nunca vi tantas
pessoas interessadas em falar sobre teatro, cultura, comunicação!
Pensamos nisso. Não havia teatro no interior, mas hoje há 80 casas.
Consegue-se promover um espetáculo de dança, de teatro ou de
música e fazer um circuito no interior. Agregadas a alguns desses
teatros, há galerias de arte. Pode-se, então, fazer um projeto e levar
uma exposição vinculada a um espetáculo de música, de teatro ou de
dança. Isso é uma realidade, independentemente do Estado, em sua
maior parte. E preciso que isso fique claro.

A maior parte das 45 casas de espetáculo de Belo Horizonte é
particular. As pessoas acreditaram que seria possível construir um
pequeno ou médio teatro e fazer ali o seu espetáculo.

Vejo este fórum e me recordo de todos por que passei, além dos
nacionais: pela não-extinção do Instituto Nacional de Arte Cênica -
INACEN -, pela sua criação, pela cultura e pela anistia. Tivemos
muitas brigas neste Pais para que fosse criada uma lei nacional de
incentivo. Primeiro, criou-se a Lei Sarney: depois, a Rouanet. O ColIor
veio e destruiu. Construímos de novo, pois nós, o povo, a sociedade
civil, os artistas que se organizam, somos sempre a ponta de lança, os
formadores de opinião deste País para alguma coisa. Tancredo só
chegou ao Palácio da Liberdade depois que o manifesto dos artistas
foi para as ruas. Assim foi também a história da Nova República. Não
sou apenas testemunha ocular dessa história, como também auditiva
e descritiva, porque redigi aquele manifesto.

Onde nos colocamos? Não podemos estar aqui por uns míseros
0,21 c a mais no orçamento da cultura, que na verdade representará
cerca de R$15.000.000,00. Queremos mais. Queremos a
cumplicidade do Domingos Sávio, do André Quintão e dos outros
Deputados para que a cultura tenha efetivamente forma de circular.
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verbas, secretarias, conselhos, que possa haver interface entre cultura
e educação. Estamos prescindindo de público, porque não há no
ensino médio e no fundamental arte e cultura como deveria. E aí
entrarei na seara do José Márcio, da qual não quero falar. Mas
chegamos a um ponto em que se tem muita cultura para criança, e
depois apenas para maiores de 18 anos. Quando o adolescente se
forma culturalmente, passa a gostar dos esportes olímpicos ou da
cultura. Esse hiato foi aberto há anos pela ditadura, que acaba com o
ensino de humanidade no País. E ninguém é capaz de votar, porque o
processo da economia neoliberal que estamos vivendo não fará voltar
o ensino de humanidade.

Na verdade, queria saudá-los com o meu coração e as minhas
vísceras, pois é assim que vivemos, fazemos teatro, música e dança.
Assim, às vezes, nem pensamos em cultura como tantos de vocês
gostam e pensam.

Acho que sou mais a favor do choque, do fazer.
Por fim, quero saudar a Assembléia, a Secretaria Municipal e a

Secretaria de Cultura. A relação entre Estado, poder, e artista e arte
sempre foi muito conflituosa e difícil, mas nem por isso menos
gratificante, seja no confronto ou na convergência das idéias. Mais
verba, menos verbo. E do que precisamos. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Passaremos agora a fase de debates destinada

às intervenções orais e leituras dirigidas à Mesa. A Presidência
informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores, as quais deverão ser feitas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem e sejam objetivos e sucintos, sendo dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Marco Antônio Cruz - Boa tarde. Esta plenária está - não

sejamos inocentes - avalizando o uso de R$14.000.000,00. O
catastrófico processo de centralização do poder de gestão cultural no
Rio e em São Paulo refletiu-se no eixo Belo Horizonte e interior do
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Estado, ou, como alguns falam, em outras regiões.
Acho muito importante que o primeiro passo da relação entre poder

público e sociedade para o apoio às artes, dado há sete anos, seja
feito novamente neste momento, porque as centenas de cidades do
interior não sabem que podem destinar o ISS e o IPTU, recolhidos
pela Prefeitura, aos grupos regionais.

Antes de continuar, gostaria de dizer ao Pedro Paulo Cava que
concordo com tudo o que disse, e ao Werkema que a questão baiana
é realmente importantissima: quem estiver criando a Secretaria de
Cultura, deve-se lembrar de que tem de ser, sim, Secretaria de
Cultura e Turismo: é algo antropofágico, e elas têm de se alimentar,
mesmo.

Mas a demanda para a lei de incentivo à cultura do Estado é hoje 15
vezes maior do que o montante disponível. Quando a lei foi criada, a
verba era a metade do que temos hoje e atendia a 2/3 dos pedidos.
Hoje, com praticamente o dobro da verba, são atende-se apenas a 1/3
do que a classe está reivindicando com seus processos. o que
significa apenas 10% da demanda. Ou seja, se esse percentual de
0.2% for acrescido à lei de incentivo, serão atendidos apenas 10% dos
pedidos.

Querem criar o fundo, que poderia atender às bandas de congado,
aos grupinhos de Unaí, quase na Bahia, de que ninguém nunca ouviu
falar. Pergunto à Mesa: os senhores crêem que os R$14.000.000.00
centralizados aqui atenderão a grupos que ninguém conhece? Não
seria necessário que a Comissão de Cultura, que será criada na
Assembléia, eduque o povo do interior, para que use o IPTU para o
seu fundo e o ISS para os grupos que podem levantar de manhã e
bater à porta das empresas. quando elas existem em suas cidades,
para recolher dinheiro?

O Sr. Everlan Stutz - Boa-tarde a todos. E um prazer estar aqui.
Parabenizo a Secretaria de Cultura e a Assembléia pela iniciativa. Sou
jornalista e trabalho com patrimônio cultural em Ouro Branco. Minha
pergunta é direcionada ao Diretor de Ação Social da Secretaria de
Cultura, observando-se a temática proposta: articulação Estado e
sociedade.

Em 1997, nossa comunidade, por meio da Associação Amigos da
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Cultura de Ouro Branco, mobilizou-se para restaurar a casa de
Tiradentes, um monumento tombado pelo Estado, localizado às
margens da Estrada Real. Conseguimos restaurar o monumento, que
estava abandonado, em ruínas. Fizemos campanhas na imprensa e
na comunidade local e o restauramos por meio de um convênio, pois,
na época, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura se encontrava em
processo de formação.

Fizemos um convênio com a Loteria Mineira, por meio do ex-
Governador do Estado Eduardo Azeredo. A restauração da casa
iniciou-se em 1999. Foram dois anos de mobilização para buscar
recursos e parcerias para restaurar a edificação. Nosso objetivo é
preservar a edificação por meio de atividades artísticas e culturais que
envolvam diretamente a comunidade.

Em 2002, nosso projeto de preservação da casa de Tiradentes foi
aprovado na lei de incentivo à cultura, possibilitando grandes avanços,
pois essa lei tem grande impacto quando isso é focado num município
como Ouro Branco. Em 2003, nosso projeto não foi aprovado na lei de
incentivo à cultura, apesar de nossa entidade ter feito várias
articulações de aproximação com o Governo do Estado e com a
Secretaria de Cultura.

Em agosto de 2003, foi realizada, por meio de um projeto aprovado
pela Secretaria de Cultura, a Semana do Patrimônio Cultural, em que
se discutiu mecanismos de fusão cultural de preservação do
patrimônio cultural de Ouro Branco. Estiveram presentes o Secretário
Lasmar, representando a Secretaria de Cultura; o Sr. Roberto; a Sra.
Sandra, representando a Associação Espaço e Memórias; o IPHAN e
o Presidente do IEPHA. Fizemos essa articulação para aproximar a
comunidade do poder público estadual. Infelizmente, em 2003, nosso
projeto não foi aprovado na lei de incentivo à cultura.

Minha pergunta é direcionada ao Sr. Liboreiro: Será que o
patrimônio cultural, tombado pelo Estado, não é prioridade da
Secretaria? Na lei de incentivo à cultura, poderíamos criar algum
mecanismo, algum dispositivo legal que garanta a aprovação de
projetos culturais relacionados ao patrimônio histórico tombado pelo
Estado, como é a casa de Tiradentes?

Aproveito a oportunidade para convidar todos a conhecerem a Casa
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de Tiradentes, uma edificação às margens da Estrada Real, onde
desenvolvemos várias atividades de artesanato, teatro e música.
Teremos muito prazer em recebê-los. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Temos aqui duas perguntas escritas. A primeira é
de Maria Lúcia. da Terra dos Pássaros Produção e Arte, para a Mesa.
"Favor comentar sobre a questão da instância regional para a gestão
da cultura. Há grupos de municípios e redes de promotores de cultura
que, associados, ajudariam - e ajudam - na realização e na
concretização das ações do setor. O que pode ser feito para a
institucionalização dessas instâncias - microrregiões, regiões
estaduais, etc. -, que dependem dos grupos da sociedade civil, dos
Estados e da União?"

Mara do Nascimento, da AMMIG, dirige uma pergunta ao Deputado
Domingos Sávio. Ela se refere à afirmação de José Eduardo Liboreiro
com relação aos RS2.000.000.000.00 da dívida ativa do ICMS e aos
problemas da absorção dessa verba. Existe alguma ação da
Assembléia para que seja encontrada uma solução para esse
problema, ainda para o próximo exercício fiscal? Esses
R$2.000.000.000,00 seriam uma solução valiosa para todos os
setores atuantes."

O Sr. José Eduardo Castro Liboreiro - Agradeço a oportuna
interferência do Stutz. Ele e o Edilson estiveram conosco na
Secretaria ao longo de todos esses anos, de modo que confirmo toda
a articulação que fizeram junto à Secretaria com essa finalidade.
Aproveito a oportunidade para dizer a todos que esse é o nosso
drama. Não foi a Secretaria que não aprovou seu projeto. Na verdade,
não há recursos capazes, neste momento, de atender a toda a
demanda, embora tenhamos projetos considerados fundamentais,
como é o caso do patrimônio. Eles estão na linha de prioridade do
Governo. Tanto isso é verdadeiro que existe uma fundação, o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico, criado especificamente para garantir
• sua proteção.

Essa intervenção permite-nos falar exatamente do estrangulamento
• que chegamos. Houve momentos em que seu projeto foi aprovado,
não apenas o de restauração, mas também aqueles que previam as
atividades artísticas dentro do imóvel, e houve outro momento em que
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não foi aprovado. Hoje, o recurso existente não é suficiente para
atender nem sequer aos projetos absolutamente prioritários. Se
somarmos o valor dos que não podem deixar de ser atendidos, o
resultado ultrapassará - e muito - os recursos disponíveis.

Esse é o motivo de estarmos no fórum. Precisamos discutir qual é a
saída para a situação. Esperamos que a criação de um fundo ou a
extensão de três para cinco ajudem muito, mas sabemos que não
será o suficiente se não houver orçamentos suficientes e não
definirmos prioridades com a ajuda da sociedade. Não podemos
deixar que a política cultural se desenvolva a partir de um mecanismo
que sabemos ser insuficiente e inadequado para a maioria das
questões de financiamento.

Agradeço-lhe ter trazido o assunto à baila, pois este é o nosso ponto
de estrangulamento: como equacionar a questão de projetos
prioritários para a política cultural do Estado, sendo que os recursos e
mecanismos não são suficientes?

Quanto à interiorização, referindo-me à primeira pessoa que
questionou a respeito, teremos de encontrar o caminho da articulação
com os municípios, para que aquelas questões de âmbito muito
próximo da administração municipal encontrem também um
mecanismo de financiamento, de patrocínio, de apoio e do que mais
se pretenda, proveniente do próprio município.

Não será possível regionalizar uma ação cultural sem uma base
sólida municipal nessa interiorização e regionalização.

Com relação à dívida ativa, questionada pela Mara, levanto a
seguinte questão. Ao invés de o Governo instituir anistias, não seria o
caso de se estimular permanentemente o acesso a esse mecanismo
do projeto cultural, por meio da lei de incentivo, uma vez que ela é, por
natureza, uma forma de anistia total ou parcial do custo dessa dívida?

O Deputado Domingos Sávio - Inicialmente, dirijo-me à Mara do
Nascimento, da Associação Artística dos Músicos.

Esse é, de fato, um filão, ou uma reserva. Temos de encontrar uma
maneira de aproveitar e de nos apropriarmos desse instrumento, que
já existe, de acordo com o ponto de vista legal. A lei estadual de
incentivo à cultura já tratou de regulamentar a possibilidade da
captação desse recurso por parte de quem já tem o projeto aprovado,
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com uma vantagem para o empresário ou para o devedor do Estado.
Há aí a conveniência de discutir, com a Secretaria de Fazenda, a

possibilidade de essa questão receber um tratamento diferenciado e
de ir um pouco além desse 0,30 c. a fim de ampliarmos a possibilidade
de captação e de liberar um número maior de certificados, ainda que
fosse específico para a dívida ativa, porque há uma demanda próxima
da casa dos R$300.000.000.00 e, na prática, está podendo atender
R$21.000.000,00, tendo-se mais de R$200.000.000.00 em projetos
que não são contemplados. Poderia, pelo menos, haver a
possibilidade de contemplar parte dele, com título a ser captado
especificamente na dívida ativa, ainda que isso seja um dificultador
para o promotor cultural, ou seja, para o artista.

Estamos realizando este seminário para trazer à tona determinadas
discussões. O Mauro Werkema apresentou uma consideração
extremamente relevante, além da discussão de natureza ideológica:
se é justo ou não o Procurador do Estado receber um percentual para
negociar essa dívida ativa. E a lei diz que não. O certo é que, na
prática, isso está inviabilizando a captação. O Procurador do Estado,
ou a Advocacia-Geral do Estado, quando cobra uma dívida ativa, ou
seja, quando busca estabelecer um acordo, recebe. E a lei prevê isso.
E esse profissional recebe um percentual. Essa fonte de recurso é
importante para esse profissional. Na medida em que esse artifício da
lei de incentivo à cultura exclui esse profissional. faz com que fique
desmotivado, gerando um obstáculo para a captação desse dinheiro
da dívida ativa.

Então, temos de abrir essa discussão na Assembléia Legislativa.
Independente de pensarmos que, ideologicamente ou não, deveria
receber, e que, como funcionário do Estado, deveria prestar a sua
parcela de contribuição, na prática não está acontecendo isso, e não
acontecerá. Acredito que seja a hora de discutirmos uma maneira de o
funcionário ser remunerado, a fim de apresentar um maior interesse,
ou de se criar uma outra alternativa, sem dependermos da
Procuradoria-Geral.

Com certeza, este seminário terá o condão de trazer à tona velhas
discussões, como o Pedro Cava falou. Algumas já produziram
resultados, que talvez estejam possibilitando expor com clareza que.
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na década de 60 - e o D'Ângelo fala isso -, não se sabe como, a
capacidade de produção dos artistas mineiros sobreviveu em um
período em que o recurso era absolutamente zero. Hoje, pelo menos,
ele é de 0,3%. E muito pouco? Sim.

Marco Antônio, queria fazer um alerta para o fato de que este fórum
que estamos começando precisa reunir torças. Por mais que seja
pouco mais 0,2%, o que corresponde , a mais ou menos
R$15.000.000,00 por ano, é fundamental. E muito pouco, mas é
melhor do que continuarmos com 0,3%. Queremos 10%, 20%. A
capacidade de divagar do artista é maior que a minha, pela história de
ex-Prefeito, de ter que equilibrar receita e despesa e ter que entender
o seguinte: vamos discutir tudo isso, mas, quando terminarmos esta
discussão, vamos esbarrar na Secretaria de Fazenda. Quando foi
trazido que este fórum está reunido para referendar, deu-se a
entender que já existe uma proposta concreta, que já está criado um
fundo, que a Secretaria de Fazenda e o Governador já estão de
acordo. Se assim fosse, poderíamos estar discutindo outra fonte de
financiamento, quem sabe recursos do BNDES, fazendo uma
discussão maior com o Ministério da Cultura e com as Secretarias
municipais. Sou realista, acredito que ainda vamos conseguir isso,
mas vamos lutar. A frente parlamentar que se reunirá quarta-feira com
o Presidente desta Casa e com o Deputado André Quintão vai
procurar somar forças e levar as reivindicações ao Governador para
conversarmos isso de uma forma muito fraterna e franca, durante o
almoço. O Secretário da Cultura já manifestou seu desejo. Já está
conquistado? Não. Sabemos que, na hora da prática, há sempre
aquele que fala: de onde vamos tirar esses recursos? Se a receita
estadual abrir mão de mais R$14.000.000,00, como vamos fechar
esse orçamento?

Mauro, concordo que ainda é muito pouco, mas vamos garantir mais
0,2% e discutir outras fontes de financiamento. Amanhã teremos um
painel especificamente sobre fontes de financiamento. Temos que
analisar, dentro da iniciativa privada, de onde poderão vir mais
recursos, a questão da dívida ativa e assim por diante. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Maria Lúcia pergunta sobre a questão da
instância regional para a gestão cultural. Ela reitera essa pergunta
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para aqueles que puderem responder. Pergunta de Regina. da
Associação Será Quê? Cultural, para o José Márcio: José Márcio.
gostaria que você recolocasse a importância de a política cultural ter
um perfil que una as três esferas - sociedade, empresa e setor público
- na busca de um planejamento a curto, médio e longo prazos, e em
caráter descentralizado, isso é, voltado também para o interior."

Pergunta de Fabiano. do Conselho Municipal de Juventude, para o
José Márcio. 'Como podemos aumentar o número de alunos jovens
nas universidades para o estudo das artes em geral? Como podemos
levar a cultura aos bairros periféricos para jovens em formação
cultural?"

Pergunta de Manha, da Fundação ACESITA, para José Eduardo,
que me pediu um tempo para outra consideração. Pode ficar à
vontade para complementar. Faz sugestões para revisão da lei.
"Primeiro, sua opinião sobre a retirada dos 20 0 c da participação do
incentivador e da proibição da captação de recursos de projetos
aprovados por meio de mantenedora para as instituições privadas."

Pergunta da Prof" Solange Sarmento, da Universidade Estadual de
Montes Claros, a todos da Mesa. "Os arts. 18 e 26 da lei federal, que
ditam o que merece e o que não merece receber os 100% de isenção.
estão sendo repensados?"

Marco Antônio Pereira Botelho, do Instituto Sociocultural Vale Mais,
do Jequitinhonha, pergunta para o Weber Lopes. 'Em se tratando da
música, como está o relacionamento entre a associação que você
preside e a Ordem dos Músicos, no que toca à carteira profissional e à
polêmica sobre a extinção da Ordem?"

Mauri Paios, do Instituto 14-Bis de Educação e Cultura. Pergunta
oral. Favor dirigir-se ao microfone.

O Sr. Mauri Paios - Boa-tarde a todos. Represento o Instituto 14-Bis,
do Terceiro Setor, e também a empresa privada, que é o Cine-Teatro
14-Bis, do Segundo Setor.

Temos experiências interessantes na cidade de Guaxupé, com
resultados claros e práticos de união entre o Primeiro, o Segundo e o
Terceiro setor, levando a cultura aos bairros mais afastados.

Nesta semana fechamos uma parceria com a Prefeitura municipal.
em que o nosso Instituto fornecerá mão-de-obra para atender a um
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projeto chamado Arte na Escola. Isso será feito em todas as escolas
municipais, inclusive com geração de 15 empregos. Trata-se dos
professores de música, teatro e dança, que atenderão a 5 mil alunos
em horários alternativos, num projeto parceiro do Instituto com a
Prefeitura municipal. Fica aí uma sugestão de como é viável trabalhar
a arte nas escolas.

E clara e óbvia a importância do turismo, do patrimônio histórico e
da educação na cultura. E fundamental a união desses três elementos
nas escolas de ensino fundamental, principalmente porque, ali, a
criança terá a oportunidade de conhecer a história do próprio
município e trabalhar com a arte. Sabemos que as pessoas que têm
acesso à arte têm uma maneira diferenciada de ver as coisas, ou seja,
possuem uma diversidade maior para entender determinadas
situações. Elas conseguem analisar situações sob um ponto de vista
diferente, pois despertam um senso crítico e uma maior capacidade
de desenvolvimento.

A minha pergunta é a seguinte: como poderá ser trabalhada essa
ligação entre educação, cultura e patrimônio histórico nas escolas
municipais? Como isso poderá ser administrado, com a participação
da Secretaria de Educação, que, aliás, não consta em nenhuma lista
das próximas palestras?

O Sr. Fábio Brasileiro - Boa-tarde! Meu nome é Fábio Brasileiro, sou
Secretário de Cultura, Esportes e Lazer de Governador Valadares.

A nossa região acaba ficando excluída, por motivo de baixo poder
de captação de recursos, em virtude dos limites de captação da lei de
incentivo estadual e também em vista da questão de atendimento de
projetos.

Pegando carona na grita dos companheiros do interior, realmente, o
atendimento é muito pequeno. Em suma, o que queremos é fazer o
mantra contra a questão da concentração exacerbada dos recursos no
centro e também contra o fato de a política cultural do Estado ficar
apenas resumida à lei de incentivo. Isso é um absurdo.

Concordo com o Pedro Paulo, pois acho que não é simplesmente
fazer 0,2% para fundo e ainda continuar sendo controlado apenas
pela via do Estado. Acredito que seria mais urgente aumentar a
capacidade de atendimento por meio de uma política de cultura de
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fato, criando orçamento para a Secretaria que lhe dê capacidade para
também resolver seus problemas internos e não precisar usufruir a lei
de incentivo, que acaba sendo uma certa sangria. Quando a coisa
aperta, colocam-se os projetos na Lei de Incentivo Estadual.

Então, toda essa discussão desemboca numa questão central
chamada controle social. Há que se ter, de fato, uma discussão mais
profunda sobre o conselho, que tem que ter, na verdade, o poder de
deliberação, pois ele reflete muito o que estamos fazendo aqui, ou
seja, uma discussão aberta, franca, com a participação de todos os
setores. Que haja um conselho que, independentemente da
assessoria e das comissões, com todas as participações necessárias.
dê a deliberação final não só à política de cultura que se deva praticar.
mas também aos projetos que devam ser contemplados, entrando
mesmo nos méritos, que devem estar de acordo com a política de
cultura discutida e aprovada ano após ano.

Era o que gostaria de pôr em discussão.
A Sra. Valéria Martins - Além de prestar consultoria na área de

cultura, nos últimos anos, tenho procurado formatar projetos, captar
recursos e viabilizar exatamente a produção cultural, por meio da
parceria entre o Estado e a sociedade.

Não acredito em outra forma de as coisas ocorrerem a não ser por
meio da união de esforços. inclusive o do poder público, aliás, dos três
setores, o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, a iniciativa
privada, o poder público e a sociedade.

Estranhei muito - não sei se será pauta do tema de amanhã - o
Márcio Meira não ter apresentado o Sistema Nacional de Cultura. Na
verdade, esse era um dos motivos principais de estarmos aqui. Ele
falou sobre o assunto rapidamente, mas não na integra. Infelizmente,
para a maioria da plenária. não foram esclarecidas informações
preciosas, a fim de que pudéssemos discutir realmente a questão da
cultura, envolvendo os temas política e financiamento. Digo isso
porque quase todas as falas nos remetem à lei de incentivo, que é
uma ferramenta para se criar uma política de cultura. Sabemos que
não pode ser a única. O José Eduardo tem brigado por isso há muito
tempo.

0 que nos faltava, pelo menos até agora. era o envolvimento do
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Legislativo. Em outras conversas e há alguns anos, vimos
questionando o que é necessário fazer para mostrar ao poder público,
à União, que a cultura gera divisas, empregos e que é uma atividade
economicamente viável e lucrativa para o País. A resposta era sempre
a mesma: a única coisa necessária é que a comunidade cultural se
organize e cobre legislação e formas adequadas para que, no
orçamento da União, hajam esses tetos previstos para a cultura.

O Sistema Nacional de Cultura faz menção a 2%, que não se
referem à lei de incentivo à cultura. Quer dizer, são mais 2%.
Infelizmente, está facultado no texto. Assim, os municípios repassarão
ou não esse percentual. Esse foi um ponto discutido com o Márcio
quando foi apresentado o Sistema Nacional de Cultura na FUNART.
no Rio.

Enfim, a pergunta que deixo para o Deputado e para o José Eduardo
é com o que, efetivamente, a Assembléia pode contribuir, como
representantes legais do povo, para essa interlocução da cultura com
outros setores, como a cultura e o desenvolvimento social, a cultura e
a economia, a cultura e o planejamento. Todos sabemos que não dá
para trabalhar cultura de forma isolada. Ela não pode desenvolver-se
somente com a Secretaria de Educação, mas sim com todas as
outras, a fim de que tenha verba garantida e que os artistas possam
construir uma produção cultural digna. Muito obrigado.

O Sr. José Carlos Seabra - Boa-tarde. Meu nome é José Carlos
Seabra. Sou do Espaço Lafayette, de Conselheiro Lafaiete. Na
verdade, não farei uma pergunta, e sim um depoimento.

O Espaço Lafayette, que funciona há quase quatro anos, é um
espaço cultural, onde há livraria, café e um salão de exposições e
eventos. Lá realizamos lançamentos de livros, exposições, palestras,
seminários, cursos e todas as atividades ligadas à cultura.

Quero contar-lhes uma experiência recente que nós, pessoas
ligadas ao movimento cultural do município, vivenciamos, graças a
Deus, com sucesso. Em outubro do ano passado, a Comissão de
Cultura da Câmara Municipal nos convidou para organizar uma
exposição cujo tema era cultura. Formamos uma comissão de
pessoas ligadas à cultura e ajudamos a criar o evento, que se tornou
uma audiência pública. Ligamos a questão do turismo a essa
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audiência pública e a chamamos de 1 Audiência Pública de Cultura e
Turismo.

De lá para cá, o grupo se manteve, e o chamamos de Movimento
pela Cultura Lafaietense. Em vista disso, outros eventos começaram a
surgir. No mês passado, durante o festival do teatro, o Geraldo
Lafaiete, convidou os três candidatos a Prefeito a participar de uma
reunião em que pessoas ligadas à cultura iriam expor suas
reivindicações.

Então, neste último mês. reunimo-nos tentando mobilizar a
sociedade a apresentar propostas ao poder público. Esse movimento
culminou na realização de uma reunião no Espaço Lafayettte, na
terça-feira passada, em que os três candidatos - um deles será eleito -
compareceram e assinaram, diante de 150 pessoas, o compromisso
de criar a Secretaria de Cultura e Turismo, que não existe na cidade, e
o Conselho do Património Cultural. Acredito que esse seja um bom
exemplo de parceria da sociedade com o poder público. Obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta do geógrafo Viadimir Martins, dirigida ao
Sr. Mauro Werkema: 'Temos como melhorar a Lei Rouanet? A divisão
do bolo da cultura é real? Temos de aceitar o modelo baiano ou
teremos de deixar as nossas origens e correr o mundo, como disse o
Weber Lopes?".

As outras perguntas são de representantes da Fundação
Educacional do vale do Jequitinhonha. A Sra. Márcia Horta pergunta
ao Sr. José Liboreiro: "Considerando o avanço do novo marco legal
para o terceiro setor, que, por meio das OSCIPs e de termos de
parcerias, pode executar políticas e programas de Governo. Qual a
possibilidade de participação da sociedade civil, por meio desses
instrumentos, com a Secretaria Estadual de Cultura?".

A outra pergunta também é dirigida ao Sr. José Liboreiro:
"Considerando as observações do Sr. Mauro Werkema sobre a
necessidade de elaboração de políticas culturais setoriais, quais são
as possibilidades de a Secretaria Estadual de Cultura formular
programas nesse sentido?".

O Sr. José Márcio Barros - A primeira questão da Sra. Maria Lúcia
refere-se à institucionalização de instâncias regionais de gestão.
Penso que isso é uma necessidade e uma possibilidade. Na década
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de 80, o Estado de Minas Gerais trabalhou com experiências nesse
sentido, como as cidades-pólo.

Atualmente, a própria Assembléia Legislativa possui experiência de
itinerância e de discussão. A Comissão de Participação Popular e as
outras comissões itineram pelo Estado no intuito não somente de se
deslocarem fisicamente, mas também de ampliarem a maneira como
se deve escutar e propor as questões. Isso não é muito difícil.
Primeiramente, essas instâncias regionalizadas que podem
compartilhar a gestão não são braços do Executivo, mas instâncias
com todo o conceito fornecido aqui de compartilhamento de gestão.
Isso significa que os três setores devem ter assento nessas instâncias
regionalizadas de gestão. Para serem constituídas, entendo que
devam cruzar algumas metodologias com as quais atualmente o
Estado trabalha. que são as regiões administrativas, de planejamento,
meso ou macro e microrregiões, cruzando com o que denomino de
mapa dinâmico da cultura, que é muito importante.

Nesse final de semana, estive em duas cidades muito importantes
para Minas Gerais - Juiz de Fora e Poços de Caldas -, que se
localizam na fronteira. No caminho entre uma e outra, atinei que ia
para áreas de fronteira. Elas devem ser pensadas como fazendo
parte, estando na ligação com outro lugar, até com outra experiência
cultural. Devemos levar em conta que a cultura possui um mapa
dinâmico.

Finalmente, essas instâncias devem ser dinâmicas. Entendo que
não é a instalação de escritórios que representa a secretaria ou a
Assembléia, mas sim o compartilhamento dos três setores com
princípios dinâmicos de mudanças, como a rede de "mercocidades",
em que se substituem e se dinamizam as responsabilidades de tal
maneira que seja mais importante a ação e não a criação de mais um
lugar ou de mais cargos ou custos. Compartilhar não significa
necessariamente gastos e aumento de lugares e de ocupações.

A Sra. Regina perguntou sobre a importância dessa integração entre
os três setores na política cultural. Essa articulação é muito
importante. Quando falamos de política pública, não nos referimos
apenas à política governamental, mas também ao que convergem
para o bem público. Se é dessa maneira, seja do ponto de vista legal,
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jurídico, ético e histórico, os três setores têm uma participação. Aliás,
já há instrumentos para isso. Há outras áreas, como a das políticas
sociais, que já avançaram. A própria área da saúde possui um certo
avanço. Cabe a nós aprender com essas áreas, eliminar o que não
funcionou e ficar com a experiência positiva. Aliás, há experiências
muito interessantes.

Concordo com o que diz o Fábio, de Valadares. A descentralização
não pode ser somente discurso. mas também resultado de políticas
objetivas compensatórias. A lei federal tenta fazer isso, ou seja. não
proibir que uma empresa invista em grande grupo cultural do eixo Rio-
São Paulo: porém que faça isso de maneira compensatória, trazendo
consigo outros grupos e outras realidades e impedindo que empresas.
as vezes localizadas no Norte do Pais, somente invistam em atrações
culturais no Sudeste. No Brasil, atualmente, há experiências de
formas de inclusão, compensatórias. Se tivermos políticas nesse
sentido, não tenho dúvida de que empresa alguma estará condenada
a investir nessa ou naquela realidade, mas o fará de maneira a levar
em consideração esses princípios de inclusão e compensatórios que
gerarão possibilidade de descentralização.

A terceira pergunta, formulada pelo Sr. Fabiano, é sobre como
aumentar o número de jovens nas universidades para o estudo das
artes e levar a cultura aos bairros periféricos. Se reunirmos os 306 mil
alunos de curso superior e as 202 instituições de ensino superior com
1.412 cursos de graduação, os cursos de arte são uma minoria difícil
de quantificar. E preciso incluir outras instâncias de formação artística
fundamentais - os conservatórios de música espalhados pelo Estado.
Devemos ampliar a experiência dos conservatórios para centros
culturais que trabalhem com a formação musical. Diamantina deu um
exemplo magnífico. A FEVALE, em parceria com o conservatório.
criou um curso de graduação em Música contra todos os reclames do
mercado, que talvez dissessem ser melhor criar um curso de
Zootecnia ou mais um curso de Direito. Ela teve a coragem de criar
um curso de graduação em Música, considerando a vocação e
importância que o vale e Diamantina têm na cultura musical de Minas.
E preciso aumentar a oferta de cursos na área de artes e o acesso do
jovem à universidade, pois apenas 6,8% têm direito a esse serviço. E
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uma discussão grande que as políticas compensatórias tentam
responder, mas se trata do acesso à universidade como um todo.

Quanto a levar a cultura para a periferia, é importante. Porém, mais
importante é perceber que a cultura já está lá. Há dez dias foi lançado
um projeto coordenado pela Clarice Libânio e financiado pelo fundo de
projetos culturais da Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que
mapeou mais de 700 grupos artísticos e culturais nas vilas e favelas.
Esse trabalho é importantíssimo, não apenas como um retrato
discursivo do que lá existe, mas do quanto desconhecemos. Todos os
municípios poderiam mapear suas realidades, pois talvez descubram
que é preciso produzir mais intercâmbio ao invés de mãos únicas.
Existe uma produção cultural grande e forte.

A última pergunta é sobre a lei federal, a qual está passando por
uma revisão geral. Não apenas os critérios serão revistos, mas
também quais áreas têm maior isenção.

Peço desculpas porque precisarei despedir-me, pois serei membro
de uma banca de final de pós-graduação. A PUC-Minas está à
disposição das outras 202 faculdades de Minas, para, junto com a
Secretaria de Cultura, discutirmos sobre nosso papel. Esse é um
compromisso que trago em nome do nosso Reitor, discutir nosso
papel nessa história, no que já existe e no que pode ser criado em
termos de participação do ensino superior na cultura. Inclusive a
criação de um observatório da cultura, onde possamos, em parceria
com a Fundação João Pinheiro, mapear e difundir as informações
sobre a realidade cultural de Minas. Cumprimento e agradeço a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. José Márcio, a quem eu, o
Deputado Domingos Sávio e toda a Assembléia Legislativa
cumprimentamos pela participação, bem como pelo apoio que a
entidade deu à realização deste evento. Com a palavra, o Presidente
da Fundação Clóvis Salgado, Sr. Mauro Werkema.

O Sr. Mauro Guimarães Werkema - Tenho aqui uma pergunta do
Vladimir sobre o aperfeiçoamento necessário da Lei Rouanet.

E claro, Vladimir, que esperamos por isso com muita ansiedade. A
Lei Rouanet precisa passar por um processo amplo de
aperfeiçoamento. Não sei se o representante do Ministério da Cultura
detalhou essas mudanças. Parece-me que ele falou sobre o assunto.
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Parte dela será, ainda este ano, objeto de decreto presidencial: a
outra parte tem de ser tratada como projeto de lei enviado ao
Congresso Nacional.

Poderia falar muito sobre as mazelas da lei, ou seja, os aspectos
que precisam ser objeto de correção. Já falamos aqui sobre alguns,
por exemplo, da concentração excessiva no eixo Rio-São Paulo. Há
também certas cobranças ou limitações com relação ao fato de os
patrocinadores investirem neles próprios. O caso dos Bancos é muito
nítido. Quero destacar que esse não é um fato geral. Há, nesta
platéia, empresas exemplares, como a Cataguases, a quem admiro
pelo trabalho correto, austero e ético. Quero dar aqui esse
depoimento. A cada revista que recebo, chamo as pessoas para
mostrar-lhes o trabalho que está sendo feito. Não se trata de todos os
aspectos. mas há correções a serem feitas com muita urgência.

Vejo ali o José Alberto balançando a cabeça. Em Juiz de Fora, ele
também é um militante, e sei que tem sofrido. No âmbito da Secretaria
de Comunicação da Presidência da República, do Gushiken, estão
tentando disciplinar a participação das estatais. Foi criado um
conselho, que realiza uma reunião por mês. Estão tentando evitar que
cada estatal adote, a seu critério, certas linhas de política cultural que,
às vezes, representam mais paternalismo que efetivo investimento em
projetos culturais importantes. Estão tentando ainda combater a
concentração excessiva no eixo Rio-São Paulo.

Nós, do Palácio das Artes, devemos à comissão das estatais o fato
de a PETROBRAS nos ter patrocinado a ópera Turandot, que é um
investimento caro e, seguramente, seguirá itinerário por São Paulo e
Brasília. Devemos isso ao Conselho do Gushiken. E uma luta, é difícil,
não se conseguirá isso em curto prazo. Haverá críticas, discussão. O
aperfeiçoamento da Lei Rouanet não só por esse, mas também por
vários outros aspectos. é fundamental, inadiável e urgente.

• Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Mauro Werkema.
• Sr. Pedro Paulo Ribeiro Cava - Obrigado. Fica aqui minha

sugestão. Deixo para vocês também uma bomba, que é o caso do
ltaú. Esse Banco, depois de ter herdado o CREDIREAL e o BEMGE,
detém todas as contas do Estado, mas não lhe retorna sequer R$1,00
em forma de incentivo. Nem o coitado do Itaú Cultural, da Rua



Goitacazes, existe mais. O Banco ltaú ganha muito dinheiro com as
contas do Governo, mas não retorna nada para a cultura, saúde e
educação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Pedro Paulo. Lembro que esta Casa
tem lutado contra essa situação, porque, além disso, o Banco tem
manifestado interesse em fechar as agências deficitárias em 59
municípios do Estado. Aliás, algumas já foram fechadas, penalizando
milhares de pessoas, entre as quais pensionistas e idosos, que
precisam se deslocar muitos quilômetros, gastando o pouco que
recebem, em razão da visão exacerbada de lucro dessa instituição.

Pedro Paulo, a Assembléia Legislativa presta-lhe essa informação,
visto que as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária estão acompanhando esse caso.
Obrigado. Pedro Paulo. Com a palavra, o Sr. Weber Lopes.

O Sr. Weber Lopes - Tenho uma pergunta do Marco Antônio sobre a
relação da associação com a Ordem dos Músicos, a questão da
carteira profissional e a polêmica sobre a extinção da Ordem.

Responderei a isso sob a ótica desta Mesa, de tudo que está sendo
discutido aqui. Trata-se de questão muito importante, sob meu ponto
de vista, a descentralização do controle da cultura, a diversificação de
suas atividades e seu financiamento.

Para quem não sabe, a Ordem dos Músicos é a entidade que
controla as atividades musicais. Quer dizer, em tese, quem não tem
carteira não é músico profissional. Questiono isso, pois foi criada sob
um conceito muito controlador e policiador do fazer da cultura, o que
estava muito vinculado às questões políticas, a conceitos partidários.
Isso tem de mudar.

O fórum mais apropriado para tratar dessa questão seria um
dedicado às questões musicais especificamente. No entanto,
considerando a forma como se tem discutido a questão da
descentralização de recursos, entra, nesta pauta, a descentralização
do controle sobre a categoria de músico, sobre quem é o artista
dedicado à área musical. Imagino que no vale do Jequitinhonha deve
haver casos de artistas que não têm acesso ao conhecimento musical
ou a uma sede da Ordem dos Músicos, mas que vive
profissionalmente da música, tendo seus direitos cerceados por uma



bobagem dessas. Temos de repensar a questão e achar outras
soluções viáveis. E discussão muito profunda. realizada até em esfera
federal. Vale a pena. em momento propício, tratarmos dessa questão
a fundo.

Quero agradecer o convite não só para participação desta Mesa,
mas também para a formulação deste fórum. O caminho é este.
Agradeço a meus colegas de Mesa, pessoas a quem muito admiro.
exemplos da batalha para se produzir cultura em Minas. Apesar da
longa caminhada do Pedro Paulo e de ele sentir seu ouvido meio
alugado por todas essas reivindicações, nesta Mesa tratamos de
assuntos muito importantes. A mensagem que ele deixou é a de que,
apesar de necessárias muitas falas, as coisas aconteceram. No
entanto, podemos avançar mais um pouco em questões cruciais como
• diálogo entre cultura e outros setores da sociedade brasileira. como
• turismo, a educação e a economia.

Tratarmos da questão do orçamento da cultura é fundamental. E
meio angustiante pensar em mais R$14.000.000,00, uma gota em um
oceano, mas é mais uma gota. Precisamos de várias gotas, e essa é
uma delas. Temos de pensar com praticidade e irmos conquistando
degrau por degrau. Se dermos um salto muito alto, podemos perder
tudo. Acredito em bandeiras. Se conseguirmos sair daqui com
bandeiras, com objetivos reais, práticos, sairemos diferentes do que
entramos. Acho que este é o objetivo: sairmos diferentes, mais
evoluídos, com mais conquistas, mesmo que essas não sejam
suficientes. Muito obrigado.

O Sr. José Eduardo Castro Liboreiro - Tenho algumas questões que
foram abordadas anteriormente, mas gostaria de complementar a
informação do Deputado Domingos Sávio sobre a dívida ativa. Na
verdade, para as empresas que estão inscritas em divida ativa, a
isenção não está limitada a 3%. mas vai a 25%.

A segunda informação é que o projeto já pode estar aprovado, como
pode vir a ser apresentado à comissão no momento em que o
proponente identifique algum devedor que tenha interesse em incluí-lo
na sua negociação. Temos tido experiências, embora não muitas, mas
o edital estabelece que, até o dia 10 de cada mês, os projetos
destinados à dívida ativa - e para isso há um certificado exclusivo -
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podem ser apresentados à Secretaria de Cultura. No caso, a
comissão tem os 20 dias restantes do mês para fazer a avaliação e
dar a aprovação, ou não, ou a reorientação para uma readequação,
para que depois seja novamente apresentado. Temos cumprido
rigorosamente os prazos.

Quanto à pergunta da Marília, a questão dos 20% foi polêmica
desde o início da formulação da lei. O Pedro Paulo e o Mauro
Werkema disseram que a maioria das empresas não cumpre esse
preceito dos 201 0. Há algum tempo, fizemos um primeiro
levantamento e vimos que 40 0 6 das empresas aportavam recursos
financeiros. Acredito que hoje esse número caiu, porque grandes
empresas que assim o faziam passaram a fazer com prestação de
serviço.

Observo que algumas dessas empresas submetem à comissão a
forma de repasse dessa contrapartida. Isto é, quando não
financeiramente, eles a submetem a Comissão para verificar se a
forma como estão propondo é aceitável e adequada. Na minha
opinião, não devemos retirar esses 20%, porque, do contrário teremos
apenas o lado do Estado, que oferece o incentivo. Temos de achar
maneiras de que alguma forma de contrapartida ocorra e seja
adequada aos diversos tamanhos e características das empresas.

As grandes empresas podem e fazem. Hoje elas têm acesso a esse
mecanismo de maneira mais fácil, porque podem dispor de um grande
volume de recursos correspondentes a esses 3%. Há uma
porcentagem que deve ser mantida, porque vem sendo efetivamente
posta.

Arrisco a afirmar que. dos R$1 00.000.000,00 aplicados, por meio da
lei de incentivos nos últimos sete editais, certamente cerca de
R$8.000.000,00 são provenientes dessa contrapartida. Não são os
20%, mas certamente de 8% a 9% deram entrada nos projetos. E de
maneira comprovada, porque nossa equipe é muito rigorosa. E claro
que há inúmeras formas de burlar isso, mas observamos que o
aperfeiçoamento contínuo da lei tem trazido também para muito mais
próximo de nós tanto o investidor quanto o empreendedor.

Na Superintendência, temos cumprido o nosso papel de discutir com
quem está financiando e com quem está sendo patrocinado as formas



de se ajustarem essas maneiras de estabelecer a contrapartida, essa
articulação necessária entre as duas partes.

Muitas vezes temos feito o papel articulador dos dois lados. Sou
defensor disso e acho que à medida que esse mecanismo for sendo
aperfeiçoado e os projetos culturais forem se tornando efetivamente
sólidos e consistentes. no futuro, se poderá pensar. para aqueles
casos em que isso for aplicável, até em contrapartidas de percentuais
majores para determinados segmentos da economia e em percentuais
menores e nulos, se for o caso, para outros segmentos em que isso
não for cabível. Digo isso em relação à primeira parte da questão.

Não entendi muito bem a segunda parte. Quando se menciona o
fato de "os recursos de projetos aprovados por meio de mantenedora",
está-se propondo que as mantenedoras passem a ter direito
também...

A lei federal trouxe uma distorção muito grande em relação a isso,
permitindo que as empresas criassem seus próprios institutos e fosse
aplicado o recurso do imposto neles mesmos. Isso trouxe tantas
distorções, que os empreendedores que utilizam a lei federal têm
proposto a suspensão dessa medida. Inspirados nessas dificuldades,
não contemplamos isso em nossa lei. Quer dizer, a empresa que cria
o seu próprio instituto ou fundação não pode usar o recurso gerado
por sua atividade para a manutenção dessa entidade. Acho isso
benéfico. senão voltaremos a nos concentrar, como fez a lei federal,
nas entidades criadas por ela mesma.

Gostaria de fazer alguns comentários. A Maria Lúcia volta a insistir
na questão das instâncias regionais. Como fazer isso? Houve
algumas experiências no Estado, que não foram adiante. Do ponto de
vista do Governo do Estado, a mais recente foi a do Governo Eduardo
Azeredo. que criou as administrações regionais. Lá dentro havia algo
parece-me que direcionado à Fazenda e à Educaçâo, e todas as
demais áreas da administração pública ficavam concentradas num
único setor. Com a mudança de Governo, não houve continuidade na
implementação das administrações regionais: porém, temos uma
experiência anterior a elas, a que se referiu o José Márcio Barros,
quando a Profa. Celina Albano era Secretária da Cultura. Foi feito um
projeto que criava os chamados pólos culturais. Havia vários
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espalhados pelo Estado. a partir de uma regionalização
preestabelecida. Também não trouxe resultados duradouros. Ainda
temos notícia de um ou de outro que mantém pelo menos a mística de
pólo, mas que não funcionou.

Hoje temos buscado outra experiência. Então, faço menção às
palavras do Fábio Brasileiro: a criação de fóruns regionais de cultura.
Acreditamos que, com a organização oriunda da própria região e com
a articulação dos municípios, poderão ser os interlocutores de uma
política estadual de cultura. Temos feito isso e, em meu entender, com
bastante sucesso. Fizemos o primeiro no Vale do Aço. O segundo foi
em Governador Valadares, com o nosso anfitrião Fábio Brasileiro;
depois, em Juiz de Fora, a que o José Alberto se referiu hoje, lendo,
aliás, as proposições da Carta de Juiz de Fora. Finalmente, outro, no
dia 20/8/2004, na região Centro-Oeste, com sede em Divinópolis. Lá
estavam presentes Deputados e o Dálton do PRODESCOM. Trata-se
de um processo de aperfeiçoamento em que estamos caminhando
pouco a pouco. Acredito que, a cada fórum, aperfeiçoamos, não só a
interlocução, mas também a própria forma de entender e de organizar
esses fóruns.

Márcia Horta se refere à FECAJE. E isso mesmo?
O Sr. José Eduardo Castro Liboreiro - Se entendi bem a questão, o

vale do Jequitinhonha tem uma das mais bem-sucedidas federações
de entidades culturais do Estado, a FECAJE, que realiza pelo 23 0 ano
o Festival de Arte e Cultura do Vale do Jequitinhonha.

Se entendi bem a pergunta, a OSCIP é um caminho em que a
própria FECAJE poderia pensar; é uma entidade representativa de um
setor importante e de uma região importantíssima da produção
cultural, que vem fazendo um trabalho de resistência há muitos anos,
encontrando muita dificuldade de captar recursos pelos mecanismos
que existem atualmente. Tanto é assim, que a Secretaria da Cultura
tem de certa forma mediado, por meio de empresas do Estado, algum
apoio especialmente para a realização do FESTI VALE.

Agradeço as considerações da Valéria e aproveito para fazer
menção a dois programas, respondendo a uma pergunta que foi feita
sobre políticas culturais setoriais. Temos necessidade, sim, de definir
prioridades setoriais em que caiba iniciativa à Secretaria de Estado da
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Cultura. Neste momento, há duas em pauta. A primeira é a educação
patrimonial, já anteriormente trabalhada com a Fundação João
Pinheiro e o IEPHA, a qual hoje tentamos retomar com a Secretaria de
Educação. A segunda será assunto para uma próxima discussão, que
com certeza vai desembocar em um fórum a respeito. Trata-se da
arte-educação, e certamente teremos de nos colocar perante as
proposições que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
estabelece para essa área. da cultura e da educação para as artes.

Então, com relação a políticas setoriais, é, sim, necessário que o
Estado defina linhas prioritárias e diretrizes preferenciais para setores
em que realmente caiba uma ação objetiva, clara e direcionada do
Estado nesse sentido.

Creio que respondi as questões levantadas. Agradeço a presença
de todos neste dia intenso, em que se levantaram questões muito
pertinentes. Penso que na última plenária de amanhã teremos um
debate já muito bem subsidiado, a partir das questões hoje
levantadas. Cumprimento novamente o Deputado Domingos Sávio,
pela iniciativa de propor este fórum, com o qual a Secretaria da
Cultura concordou de maneira entusiástica; o Deputado André
Quintão: o Mauro Werkema: os outros companheiros da Mesa e todos
os presentes. lembrando que conheço a maioria dos que aqui estão,
por relacionamento direto, tratando de questões culturais. Agradeço,
portanto, a oportunidade - para mim, agradabilíssima - de conversar
com vocês. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Deputado André Quintão.
Antes de tecer minhas considerações, vou-me dirigir à Valéria, da
ABRAPE, que deixou uma indagação sobre o que a Assembléia
poderia fazer, ao refletir sobre alguns aspectos relativos à legislação.

Queremos deixar claro que, em nosso entendimento, o parlamentar
tem a obrigação, até mesmo para exercer plenamente a sua função,
de estar em absoluta sintonia com a sociedade. Para que se faça uma
representação legítima, não se pode, em momento algum, interromper
o diálogo: não se pode abrir mão de estar, acima de tudo, ouvindo -
muito mais do que falando.

Assim, este fórum técnico é uma oportunidade fantástica para nós,
Deputados, e pode resultar, por parte da Assembléia Legislativa, em
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pelo menos duas grandes vertentes de ação que são absolutamente
inerentes à atividade do mandato parlamentar. Uma delas é a de
legislar sobre algumas matérias. Por exemplo, já falamos, hoje pela
manhã, que defendemos a criação de uma comissão permanente de
cultura. Desde o ano passado, já há uma proposta de nossa iniciativa,
que foi encaminhada à Mesa da Assembléia, em que solicitamos a
criação dessa comissão.

Creio que, à medida que este fórum técnico referendar o
entendimento de que a sociedade reclama a necessidade de um canal
permanente com a Assembléia, ganharemos força.

Quando uma comissão permanente é criada na Assembléia, deve vir
amparada de todo um arcabouço legal, passando a fazer parte de um
Regimento Interno da Casa, com estrutura operacional permanente,
agenda semanal de reuniões, prerrogativa constitucional para dar
pareceres e propor matérias relacionadas com a cultura. E um passo
importante a ser dado. Com certeza, essa é uma das coisas que
podem surgir deste fórum técnico.

Projeto de lei de nossa iniciativa referente à lei estadual de cultura
está parado nas comissões da Casa e precisa ganhar força política. O
Sr. Liboreiro, "en passant", mencionou a perspectiva de se reverem
algumas questões referentes à forma de captação de recursos,
estabelecida de maneira linear, em que cada contribuinte, cada
empresário que contribuir, que participar do projeto, dentro do
certificado autorizado, pode deduzir 3% no máximo daquilo que
pagará de ICMS naquele mês.

Um pequeno empresário do interior que tenha de pagar
R$10.000,00 de ICMS por mês poderá descontar R$300,00. Se
houvesse um pequeno projeto de R$6.000,00, ele gastaria 20 meses
para poder participar. Isso inviabiliza, exclui literalmente o pequeno, o
microempresário e até o médio empresário de participar da lei
estadual de incentivo à cultura. Sem mesmo aumentar o volume de
recursos que o Estado aplica, poderia democratizar-se mais.
mantendo os mesmos 0.3%, os mesmos R$21.000.000.00, se se abrir
a possibilidade de o pequeno deduzir 10% daquilo que pagaria no
mês, que é a nossa proposta no projeto de lei. Quem sabe se o
pequeno produtor pudesse contribuir apenas com 10% de
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contrapartida, ele não vislumbraria propaganda de seu negócio?
Amanhã discutiremos financiamento. A questão do financiamento

não está muito transparente. A sociedade aqui representada está
indignada com o financiamento. No jornal "Estado de Minas' foi
publicado um artigo - 'Quem chora mais", ou algo parecido -, fazendo
referência ao clube do choro em Brasília. Não cabe a mim fazer uma
avaliação crítica, com merecimento ou não. Um mesmo grupo
musical, ano após ano, recebendo mais de R$1.000.000,00 das
estatais, em que é mais fácil captar. Que critério é esse? Que justiça é
essa? Que transparência é essa?

O Sr. Pedro Cava está indignado, pois o Banco ltaú, que abocanha
bilhões e bilhões da economia mineira, não está investindo
praticamente nem um centavo e. quando investe, ele o faz por meio
da Fundação ltaú ou coisa equivalente. Como está a relação das leis
federais de incentivo à cultura e as fundações criadas para servir de
componente paralelo até para as empresas estatais, que criam suas
fundações, vinculadas à empresa estatal? A empresa privada cria sua
fundação e como fica o agente cultural? Como fica o artista,
totalmente excluído desse processo? Será que isso não está virando
um antro de corrupção, de desvio de dinheiro público?

Não tenho dúvidas da boa-vontade da Secretaria de Cultura.
Estamos fazendo um encontro do Legislativo com o Executivo,
somando com a iniciativa privada.

Seria fantástico para o encontro de amanhã, quando discutiremos a
parte financeira, termos um relatório bem-detalhado de como, nos
últimos dois anos, foram aprovados os certificados da lei estadual de
incentivo à cultura, até porque há imperfeições que precisam ser
discutidas. Quem conseguiu captar e quem pagou as captações?
Quais as relações entre a empresa que pagou e a fundação que
estava promovendo a iniciativa cultural? Se tivermos transparência no
Estado, teremos legitimidade para cobrar transparência da lei federal
e da ação do Ministério da Cultura, que está em uma fase de
rediscussão.

O Legislativo pode propor mudanças nas leis, cobrar ou encaminhar
os resultados deste fórum e exercer ação fiscalizadora, mas é
importante contarmos com o respaldo de todos vocês, para não
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sermos uma voz dissonante e sem respaldo e bater de frente com
poderosos que podem destruir um Deputado e tirá-lo de circulação
apenas com uma reportagem maliciosa. Todos sabem que há isso na
política tanto com quem merece ser criticado quanto com quem não
merece. Há pouco tempo, os meios de comunicação davam conta de
que, em um passado recente, tivemos um ex-Presidente da Câmara
literalmente destruído politicamente, Deus sabe com que intenções.

Não vamos nos intimidar. E hora de enfrentar os itaús da vida e
outras empresas poderosas que estão fazendo repasse de recursos
para fundações vinculadas com elas mesmas. Isso é dinheiro público,
e não delas. São milhões e milhões.

A Assembléia pode e, com certeza, fará seu , papel a partir deste
fórum, mas precisamos muito de todos vocês. E fundamental termos
essa clareza da Secretaria de Estado, pois assim podemos lutar pela
criação do fundo como um instrumento para operacionalizar ações na
cultura de base, nos projetos inovadores, etc. Principalmente,
poderemos rever a questão da condução das isenções fiscais.

Neste primeiro dia, Deputado André Quintão, saio daqui
extremamente motivado, pois iniciamos um debate profundo sobre a
relação entre os entes federados. Há necessidade de rediscutir o
papel do município. Quando fui Prefeito, criamos a lei municipal de
incentivo à cultura em Divinópolis. Todo município, pelo menos os de
porte médio para cima, deveria ter uma. Precisamos estimular essa
ação. Devemos criar uma motivação. Talvez o Estado possa
beneficiar o município que investir mais. Precisamos de mecanismos
dessa natureza para criar a corrente do "ganha-ganha": quem investe
mais, é mais distinguido. Dessa forma, todos os municípios investirão.

Mais uma vez, faço um apelo para que todos estejamos aqui
amanhã, quando debateremos a questão do financiamento, pela
manhã. Na parte da tarde, teremos os grupos de trabalho, para
produzir várias sugestões, a serem aprovadas ou não na assembléia
de encerramento, depois de amanhã, na quarta-feira.

Agradeço ao Presidente André Quintão pela coordenação dos
trabalhos e a todos os presentes.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das
autoridades e dos demais convidados.

"Á&



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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 31. às 8h30min, e
para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição de 31/8/2004.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 36° REUNIÃO ESPECIAL DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 31/8/2004

Presidência da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados André
Quintão e Domingos Sávio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Deputado
Domingos Sávio - Palavras do Sr. Leopoldo Nunes da Silva Filho -
Palavras do Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Palavras da
Secretária Celina Albano - Palavras da Sra. Elza Cataldo - Palavras
da Sra. Eliane Parreiras - Palavras da Sra. Bete Arenque - Palavras
do Sr. Rômulo Duque - Palavras do Sr. Bernardo Tavares de Almeida
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Ouintão - Biel

Rocha - Domingos Sávio - Doutor Viana - Fábio Avelar - Irani Barbosa
- Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Padre João - Paulo
Piau - Sargento Rodrigues - Zé Maia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - As 8h45min,

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

Ata
- O Deputado Domingos Sávio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa

os Exmos. Srs. José Osvaldo Guimarães Lasmar, Secretário Adjunto
de Estado de Cultura de Minas Gerais; Leopoldo Nunes da Silva Filho,
Diretor de Patrocínios da Secretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica da Presidência da República; Celina Albano,
Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte; Eliane Parreiras,
Coordenadora do Instituto Cultural USIMINAS - Usicultura; EIza
Cataldo, Produtora Cultural; Bete Arenque, Produtora Executiva da
Companhia SeraQuê?; Rômulo Duque, Presidente do Sindicato dos
Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais; e Bernardo Tavares de
Almeida, Diretor da Superintendência Central de Planejamento da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando o
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia.

Registro de Presença
A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário

do Vereador Arnaldo Godoy; da ex-Deputada Federal Maria Elvira
SalIes Ferreira, idealizadora e primeira Presidente da Fundação
Newton Paiva para o Desenvolvimento Cultural e Social; e da Exma.
Sra. Norma Lúcia Flávio de Lélis, Diretora do Centro de Referência do
Professor da Secretaria de Educação, natural de Brasília de Minas,
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico "Cultura: Política e Financiamento", com a apresentação dos
painéis "Financiamento da Política Cultural" e "A Cultura no
Planejamento das Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais".

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da Deputada Ana

Maria Resende, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, parceria fundamental na luta que travamos
nesta Casa para que possamos cumprir o nosso dever como
representantes do povo mineiro. Reitero minha felicidade, ao ver este
auditório lotado nesta manhã, e minha grande esperança de, ao
término deste fórum, termos estabelecido diretrizes claras de ação.
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Hoje, sem dúvida, com um dos temas mais sérios e necessários,
vamos avançar na realização desse nosso desejo. Pelo que já
ouvimos ontem, pelo que ouvimos em dois meses de preparação e de
debates, não tenho dúvida de que avançaremos nesse aspecto de
financiamento público e noutros, como o estabelecimento de parcerias
e a atualização do modelo de financiamento em relação às leis
estadual e federal. Com o desenvolvimento desses aspectos.
poderemos cobrar o aperfeiçoamento das nossas proposições.

A Sra. Presidente - Lembramos que a Constituição Federal de 1988
garante e define que cultura é um direito de todos e função específica
do Estado. Minas Gerais iniciou sua cultura no interior, quando os
bandeirantes desceram. principalmente pelo São Francisco e pelo
Jequitinhonha, à procura de riquezas. Ali estão os principais
patrimônios históricos mineiros, uma fonte inesgotável de riquezas.
Precisamos discutir essa lei e a forma como poderemos levar esse
direito à cultura a todos os mineiros. Precisamos divulgar nossa
cultura, que nasceu no interior. Ali encontramos os primórdios, as
raízes de toda a nossa cultura.

Palavras do Sr. Leopoldo Nunes da Silva Filho
Bom-dia. Agradeço o convite e saúdo os parlamentares,

representantes desta Casa. O momento é oportuno, tendo em vista os
esforços que o Governo e a sociedade estão fazendo há anos para
constituir uma política cultural para o Pais. Este é o espaço mais que
adequado para se planejarem. formularem e acompanharem as
estratégias de políticas culturais e de viabilidade de financiamento
para o setor. Trata-se de um esforço convergente. E com prazer que
participamos deste evento, especialmente por se realizar em Minas
Gerais, por tudo o que o Estado representa para a liberdade do País e
por sua riqueza cultural.

Inicialmente, abordarei o papel da SECOM. Coordenamos.
acompanhamos e planejamos as políticas de comunicação
institucional das empresas estatais e dos Ministérios que compõem o
sistema. Adotamos o mecanismo das leis de incentivo à cultura, que
passou a ser utilizado há cerca de dez anos. Ele foi aprimorado e é
um instrumento importante de financiamento das atividades culturais.
Talvez o nosso depoimento esteja um pouco na contramão do que
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vem sido discutido aqui. Entendemos que o papel do financiamento à
cultura não pode depender exclusivamente das leis de incentivo. Nos
últimos anos, assistimos a uma supervalorização desse mecanismo, a
todos os procedimentos para se ter acesso aos recursos, assim como
ao enxugamento deles nos Estados e na União. Chegamos ao
Governo Federal e vimos o Ministério da Cultura ser transformado
num grande cartório de carimbar projetos, além da concentração em
estatais e do uso muito pequeno das empresas privadas, no que
concerne à utilização dos 4° que davam direito à renúncia fiscal.
Também percebemos muitas distorções nesse processo, como
grande concentração de recursos em praticamente dois Estados. Não
que toda a sua população cultural tivesse acesso aos recursos; houve
uma cristalização muito grande. Vimos, por exemplo, Estados e
municípios competirem com produtores independentes, além do
desaparecimento de diversas formas de manifestações culturais
apenas em dez anos, por falta de financiamento e de cuidados do
Estado. E seu papel constitucional zelar e promover a cultura.

Desde o início do ano passado, travamos um grande debate com a
sociedade com o objetivo de refletir conjuntamente e criar uma base
política para operar as mudanças que julgamos necessárias. Jamais
poderíamos deixar o nosso patrimônio histórico, material e
arquitetônico nas mãos do IPHAN, órgão de 70 anos com
R$15.000.000,00 por ano, não tendo a maioria dos seus escritórios
regionais um centavo, e eram lançados a fazer projetos e a competir
com produtores independentes para financiar, manter e recuperar o
patrimônio arquitetônico, por exemplo. Então. fizemos um esforço
muito grande junto ao Governo, buscando o aumento no orçamento e
chamando à responsabilidade o órgão a que compete o planejamento
da cultura, ou seja, o Ministério da Cultura, para que passasse a ter
um papel de reformulador das políticas culturais.

O Ministério da Cultura tinha um orçamento muito menor do que
aquilo que ele carimbava, para que as pessoas captassem recursos
por intermédio das leis de incentivo. Verificamos que 95% dos projetos
carimbados desde 1994 até o ano passado nunca tiveram acesso a
recursos. Foram simplesmente carimbados e lançados nessa
competição bastante injusta, porque quem tem maior poder de "lobby"
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passa a ter maior acesso aos recursos. Nesse sentido, nenhum
produtor independente consegue competir com o Estado.

Posso citar Estados que fizeram a reforma de sua estrutura física
com recursos da Lei Rouanet. E essa forma que encontramos. Todos
nós, de alguma forma, somos militantes, produtores culturais e
atuamos sempre na política cultural, criticando muito a forma como os
fatos se deram a partir do final da década de 90 e como se vêm
cristalizando. Entendemos que esse mecanismo é importante e
fundamental.

Os setores que têm um perfil de mercado desempenharam muito
bem uma economia, quase uma cadeia produtiva, em torno das leis
de incentivo. Mas não podemos negar, por exemplo, o patrimônio
imaterial, na lógica do "marketing" cultural. Quem colocará a cara de
um autor desconhecido ou de um mestre numa determinada arte. que
não tem nenhum reconhecimento da mídia e da sociedade? Não seria
um bom "produto" para veicular a marca de sua empresa. Dessa
forma, vimos muitos mestres e formas de expressão desaparecerem
nos últimos tempos.

Planejando essa política de investimento, por intermédio de renúncia
fiscal, podemos transformar esse recurso quase que num regulador da
atividade, reavivar o que está adormecido e corrigir distorções onde
há uma concentração muito forte e evidente dos recursos.
Recentemente, fomos criticados pelas mudanças que insinuamos.
mas sempre se acostuma a um determinado mecanismo e a um tipo
de financiamento. Passamos a ter esses parâmetros como se fossem
um direito divino, algo que sempre foi assim, mas não o foi. Não é
possível financiar, com R$2.000.000,00 ou R$3.000.000,00. um
espetáculo teatral com atores famosos, e, depois, ainda pagar
R$100.00 ou R$150.00 por um ingresso. Isso é um escândalo, mas
acontece até hoje. Não podemos permitir o auto-investimento, uma
empresa que quer fazer "marketing" de relacionamento, um
"marketing" cultural e investe 100% da renúncia fiscal a que tem
direito na sua própria instituição, financiando o conteúdo dessa
instituição com seu auto-investimento. Essa é uma grande distorção
dos propósitos da lei. Além disso, não podemos encarar como uma
parceria público-privada aquilo que é essencialmente público.
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Estamos transferindo a responsabilidade, mas pagamos a conta por
intermédio do erário, do recurso público de imposto. Temos a
obrigação de compartilhar essa responsabilidade. Aquele que tem
vocação para se fazer no próprio mercado tem de ir à luta como
sempre aconteceu antigamente, com formas de financiamento 100%
subsidiadas para a estruturação de uma determinada atividade, a não
ser que isso seja pactuado para existir durante um certo tempo e
estruturar um determinado setor e segmento. Mas, pela forma como
isso se deu, passou a ser a lei.

O recurso da renúncia fiscal é muito importante porém
complementar pois, dá forma como se dá, pode resultar numa
pactuação, num planejamento, num entendimento entre as diferentes
partes, as empresas. o Governo, os produtores culturais, sobre a
melhor maneira de aplicar esses recursos. Acreditamos no diálogo e
na transparência para obter a melhor forma de financiar a cultura.
Defendemos o orçamento direto para o Ministério da Cultura e para as
Secretarias estaduais. E difícil manter-se uma política cultural num
Estado baseada exclusivamente em lei de incentivo. Fico à disposição
de todos para os debates que se fizerem necessários. Obrigado.

Palavras do Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar
Bom dia a todos. Deputada Ana Maria Resende, que preside esta

reunião; Deputado Domingos Sávio, nosso mais do que amigo,
patrono nessa empreitada para a restruturação não apenas do modelo
de financiamento, mas também do padrão de política pública
implementado para a cultura em Minas Gerais. Gostaria de saldar
tanta gente boa, amigos que aqui se encontram, mas meu tempo é
muito curto e irei direto ao assunto.

Proponho que trabalhemos com dois cenários para nossa política
cultural. No cenário A, o mais pessimista, a legislação em vigor, tanto
no que se refere aos requerimentos institucionais quanto a sua base
de financiamento, fica como está, não muda. E as instruções
normativas subjacentes a essa legislação, no que se refere ao ICMS
cultural, patrimônio histórico ou à lei de incentivo à cultura, também
permanecem como estão. Não mudamos nada. Portanto, a legislação
continua a mesma, e as instruções normativas, a forma de operar
essa legislação junto ao IEPHA, à Secretaria de Cultura, permanecem
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como estão. As articulações intersetoriais ficam no patamar que hoje
se encontram, abaixo do mínimo desejável. E por articulações
intersetoriais referimo-nos ao que ontem debatemos, que é a
necessária combinação do jogo entre cultura e desenvolvimento
urbano, uma agenda que está "queimando na mesa, nas mãos e nas
cabeças de todos os que estão voltados para o patrimônio histórico e
cultural. A articulação necessária entre cultura e educação. uma
agenda que também preocupa a todos os que se encontram
preocupados não apenas com formação de mercados culturais, mas
também com a qualificação do processo educacional brasileiro. E se
não recasamos esses dois processos rapidamente e em curto prazo
não apenas não teremos público para teatro, cinema e concerto, como
estaremos caminhando, cada vez mais, na direção de uma educação
tecnicista. despolitizada, desideologizada, que é o perigo que
corremos.

Cultura e turismo. Principalmente no Estado em que o turismo é
precipuamente cultural. Orgulhamo-nos disso. Hoje, é consenso que
essa articulação está aquém do que precisamos.

Cultura e desenvolvimento social. Se queremos tirar a cultura da
retórica de que é um mecanismo de inclusão social poderoso, potente,
que não apenas responde às necessidades de inclusão dos jovens da
periferia, da terceira idade, do deficiente físico, etc., e não
combinarmos o jogo entre as duas políticas, entre as duas
Secretarias, entre os dois orçamentos. a situação não mudará.

Cultura e segurança pública. Hoje, a Secretaria de Defesa Social
mostra claramente a eficácia de programas culturais na periferia como
um contraponto a essa força de arrasto do tráfico, da marginalidade,
etc.

Cultura e meio ambiente. Abandonamos o conceito de patrimônio
cultural e passamos a trabalhar o conceito de patrimônio natural, que
é dividido em cultura e ambiente natural. A serra da Piedade é um
desafio para todos. Não se trata apenas de uma bela serra, mas de
uma referência histórica e cultural de Minas.

Cultura com ela própria. Pode parecer esquisito, mas as articulações
intersetoriais estão aquém do mínimo desejável, quando pensamos na
Secretaria de Estado de Cultura, nas universidades públicas
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estaduais. A UNIMONTES e a UEMG têm seus "campi" voltados para
a arte, como ocorre em Belo Horizonte com a Guinard, com a Escola
de Música e com tantas outras. Hoje, a UNIMONTES é uma clara
referência à cultura e ao desenvolvimento cultural do Norte de Minas.
A Polícia Militar de Minas Gerais, que tem a sua orquestra sinfônica,
suas bandas, seus projetos, dentro da sua gerência de recursos
humanos, pela sua capilaridade, é uma excelente parceira, que ainda
não soubemos potencializar. A Secretaria de Desenvolvimento que
hoje abriga no seu organograma o artesanato, a política de artesanato
de Minas Gerais. Os 14 conservatórios ligados à Secretaria de Estado
de Cultura. Até hoje não conseguimos estabelecer uma agenda
comum - adequada. aliás -, para a descentralização da política
cultural. A UEMG. a Polícia Militar e os conservatórios dão-nos a
capilaridade que a Secretaria de Estado de Cultura não tem, já que
estamos absolutamente centralizadas na Praça da Liberdade.

A nossa integração com a Fundação João Pinheiro, com os seus
belíssimos trabalhos junto ao Centro de Estudos Culturais, não só na
coleção mineiriana, mas nas suas pesquisas que tanto nos têm
ajudado, não tem sido feita de maneira institucionalizada, mas
pessoal, dependendo das pessoas que estão em cada lado.
Definitivamente, está aquém do que precisamos em termos de
articulação, não apenas com o Centro de Estudos Históricos Culturais,
mas com o Centro de Estudos Econômicos Sociais, ao qual compete.
inclusive, monitorar a Lei Robin Hood, o ICMS do patrimônio cultural.

A sexta ponta desse cenário A pessimista é que as articulações
institucionais também permanecem como estão, absolutamente
aquém do mínimo de que precisamos. Refiro-me à nossa integração
com as universidades em geral, com as pró-reitorias de extensão, que
nos conhecem pouco. Não conhecemos quase nada delas, a não ser
quando chegam com os projetos dos festivais - e com base em
relações meramente pessoais, como relação que mantemos com as
faculdades de arquitetura. Hoje, a Secretaria está conveniada com a
Faculdade de Arquitetura da FUMEC e do Izabela Hendrix, em Caeté:
do UNI-BH, em Sabará; da Universidade Federal de Viçosa, em
Piranga; e da UFMG, em Pitangui. Pergunto-me o seguinte: depois de
mim, do Secretário Nascimento, do Liboreiro e dos bravos Diretores
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que estão nos ajudando, o que vai ficar?
Cultura e agentes culturais. A Lei de Incentivo à Cultura daria uma

enorme contribuição de auto-aperfeiçoamento, se conseguíssemos
canais abertos de diálogo com os agentes culturais, com os
empreendedores culturais, ao contrário da rotina que hoje se verifica.
Os projetos vão à comissão de análise de projeto. e, uma vez
aprovados, damos-lhes as costas e só vemos pela imprensa o que o
projeto está realizando.

E fundamental manter o diálogo com OS que estão captando, com os
agentes culturais e com a Secretaria. E preciso estar sempre atentos
a como e a para onde vamos, ao que vamos propor, ao que a
Secretaria está pensando. A lei, por ser totalmente de mercado, ficou
totalmente vulnerável.

Cultura e as empresas patrocinadoras. Essa articulação está
inteiramente aquém do que precisamos e do que merecemos. Não é
dizer que a articulação não se dá. Ela se dá, mas em caráter pessoal,
e isso tem de acabar.

Faz parte da Mesa a Eliane Parreiras, Gerente de Cultura da
USIMINAS, que mantém diálogo cotidiano conosco durante todo o ano
e ajuda-nos não apenas trabalhando criticamente os caminhos a
adotar. mas também colocando à disposição a agenda da USIMINAS
sempre que precisamos de parceria. Também a Mônica Botelho. da
Cataguazes Leopoldina, trabalha conosco na base da solidariedade.

Fundados no desconhecimento das agendas mútuas, o cenário A
continua preocupante. Nesse cenário extremamente pessimista, o
SNC não ultrapassará o plano das decisões ou dos pactos, ou seja,
dos quatro pontos das três instâncias de Governo: conselhos de
cultura, legislação para o financiamento, planejamento de curto e
médio prazos e órgãos de cultura. Tudo isso é insuficiente, e, se nada
mudar, o SNC resultará em muito pouco. E que cenário nos espera
amanhã?

Não vale assumir a postura conservadora do Lord Kenne, que,
perguntado como poderia pregar daquela forma o déficit público e a
inflação que viria, respondeu: "No longo prazo, estaremos todos
mortos". Não. O amanhã não é longo prazo. Podemos estar seguros
de que o amanhã já é presente. Esse amanhã já se anuncia pelo
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esgotamento de um modelo de política pública de financiamento, que
deu o que tinha de dar. Amanhã, nos grupos de trabalho e na plenária,
tentaremos desenhar o presente.

Segundo Antônio Gramsci, é preciso ter o otimismo da vontade. Os
economistas são, por tradição, pessimistas na leitura e no diagnóstico,
mas, por obrigação, voluntaristas na ação.

A Assembléia Legislativa, a Secretaria e os parceiros presentes
estão professando que não há espaço para o pessimismo na ação. O
quadro, a permanecer como está, piora, mas nenhum de nós está
imobilizado e cansado o suficiente para permitir que isso aconteça.

Já que seremos otimistas na ação, anuncio o cenário B. Aí, viramos
o jogo de ponta a ponta. Faremos um consenso com os resultados
práticos e as conseqüências do esforço deste fórum.

Primeiramente, o SNC deve e pode, já em 2005, definir-se para
além dos quatro pontos que o Secretário Márcio Meira citou. De que
forma? Debateremos o problema com tranqüilidade.

Temos já estratégias ensaiadas de integração nacional de políticas
setoriais de cultura, em que não podemos passar a borracha.

Exemplo é o Sistema Nacional de Bibliotecas, que está sendo
discutido há 14 anos. Não é possível que a agenda das bibliotecas e
da formação de leitura reflua e que um Sistema Nacional de Cultura
macro ganhe todo esse espaço.

Sistema Nacional de Museus - E claramente possível que se articule
a Rede Nacional de Museus, a rede estadual e as redes municipais,
numa política museológica nova, integrada, com parâmetros
nacionais. Não precisamos aguardar a configuração geral de um
Sistema Nacional de Cultura.

Escola Nacional de Circo - A política de cultura para o circo já
ensaiou novos passos com bastante otimismo, sob a nova direção do
Grassi. E perfeitamente possível que a Escola Nacional de Circo
recupere seu papel de formuladora e coordenadora das artes
circenses no Brasil, no momento em que os produtores de circo já se
organizaram em nível nacional.

Formação do Sistema Nacional, de Centros Produtores Artísticos - E
o que a Fundação Clóvis Salgado já fez, trazendo a Belo Horizonte 14
centros de produção de ópera do Brasil, para montarmos uma agenda
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conjunta de circulação de óperas. A ópera aqui produzida não será
encaixotada; ela viajará, na medida do possível, para onde houver
espaço e equipamento para abrigá-la. E assim receberemos outras.

O fortalecimento dessa rede passa necessariamente - e isso pouco
tem sido discutido - pela Rede Nacional de TVs Educativas e
Culturais. Caminharemos pouco se dermos as costas para a mídia
eletrônica. E preciso trazê-la como parceira integrada nesse esforço.
A Rede Minas de Televisão está dando toda a contribuição possível.
mas sozinha, isolada, com esforços episódicos junto a São Paulo, à
Fundação Anchieta, à Fundação Nacional etc. Caminha-se pouco e
lentamente. A Rádio Inconfidência, agora com a troca de
transmissores, está em ponto de bala para formar a Rede Mineira de
Rádio Educativa e Cultural. São exemplos claros e animadores de que
um Sistema Nacional de Cultura está em curso. O importante é não
passarmos a borracha no que já foi caminhado e voltar todas as
nossas energias para uma agenda que é importante, mas que não
pode fazer sucumbir o que já foi conseguido.

Cenário B. Queria mostrar que as nossas articulações intrasetoriais,
intersetoriais e institucionais arrancam do lugar. A partir daqui,
teremos condições um pouco mais objetivas para esse diálogo
necessário entre as políticas setoriais, as instituições envolvidas e,
sobretudo, no interior do macrossistema de cultura, entre nós mesmos
- Secretaria, fundação. BDMG Cultural, televisão, universidade, etc.

A legislação em vigor - O nosso cenário B. especialmente no que se
refere a financiamento, modifica-se em duas direções. A legislação em
vigor pode ser modificada apenas no seu substrato - as instruções
normativas - ou no seu corpo. Temos uma enorme expectativa de que
as instruções normativas da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei Robin
Hood avancem neste debate. Citarei um exemplo. Todos estão
preocupados com a centralização dos recursos por meio da Lei de
Incentivo à Cultura. Podemos. Deputado André Quintão, caminhar
mais rapidamente se pudemos chegar a um consenso quanto a
alguns tópicos. como o da contrapartida. que discutimos ontem.
Simplesmente eliminar a contrapartida é um equívoco. E como dizer
que tiramos o cartaz "E proibido fumar no elevador" porque as
pessoas fumam ou o "E proibido parar na contramão" porque elas
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param. A contrapartida é o único sinal de que essa lei é de incentivo.
Se a arrancarmos, ela não mais será de incentivo, mas uma lei pública
para investimento privado.

A tese que defendemos e já veiculada é que a contrapartida deve
cair em alguns casos, encolher em outros e, se necessário, aumentar
em outros ainda, dependendo das prioridades e das estratégias. Isso
é política pública, e, se não for por aí, não sabemos mais o que é.

A regionalização é possível, não é um exercício fácil, e nada impede
que o Jequitinhonha, o Noroeste, etc. tenham um benefício fiscal de
empresas patrocinadoras locais maior que o das empresas
patrocinadoras dos Bairros de Lourdes ou Santo Agostinho. Esse é o
princípio da eqüidade, da redistribuição e da política pública, e não
muda o corpo da lei.

O FUNPAT é uma legislação que existe, não deve ser criada.
Quando comecei a falar sobre isso, no ano passado, para minha
surpresa Secretários Municipais de Cultura de grandes cidades não o
conheciam. Por quê? Ele foi aprovado aqui e continua inoperante. O
que é preciso para ele? Darei uma contribuição para o grupo de
trabalho. A Loteria Mineira, conforme previsto em lei, tem um
programa de extrações para o FUNPAT. Ainda que o recurso da
Loteria Mineira seja pequeno, o momento será de grande educação
para preservação do patrimônio em todo o Estado. Imaginem o dia em
que a Loteria Mineira fizer a extração do patrimônio histórico.

A TV Minas, a TV Alterosa, a TV Globo, etc. poderão nos ajudar,
dizendo: "Comprem o bilhete hoje, porque é o bilhete do seu
patrimônio". Esse será um momento de grande educação patrimonial.
Todo o Estado apoiará os dias, por meio do nosso trabalho e
militância, em que a Loteria Mineira será nossa.

O orçamento deve dotar o FUNPAT de recursos, ainda que poucos.
Uma nota de pé de página e um reconhecimento à Assembléia: foi
emendado à LDO, neste ano, um pedido para que os fundos já não
venham zerados a esta Casa na proposta orçamentária. Essa é uma
grande janela. Observemos como essa relação entre a Assembléia e
o Executivo funcionará.

No caso do FUNPAT, temos uma expectativa de que a nota
atribuída aos municípios pelos seus tombamentos mude. Esperamos
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que eles tenham maior reconhecimento pelos seus tombamentos e
políticas. Mas há um alerta: isso não pode ocorrer antes de uma nova
dotação que passará de 1% para 2% dos recursos que precisamos
alocar ali. Farei uma retificação: a nossa expectativa é que, no ICMS
cultural, a nota dada aos municípios que tombam aumente, e essa é
uma reivindicação geral porque hoje a maior nota é dada pelo
tombamento federal e, depois, o estadual, sendo a do município um.
Há nisso uma enorme distorção. O que é o alerta? Se invertermos a
nota, como foi reivindicado ontem, as cidades históricas disputarão
com mais 700 municípios o mesmo bolo, e isso não é justo, pois
comprometeremos patrimônios tombados pela esfera nacional e até
pela esfera mundial. Temos de aumentar a nota dos municípios e, ao
mesmo tempo - e isso foi anunciado ontem -. passar o ICMS
patrimônio cultural de 1% para 2%. Pergunto: "isso arromba o
Tesouro?". Não. Por que não? Porque esse 1% será subtraído dos
4,1 0 que hoje ainda são repassados aos municípios por meio do
Valor Adicionado Fiscal - VAF. Não retiramos absolutamente nada do
Tesouro, mas remanejamos o que por lei já deveria ter sido feito, e
isso não ocorreu porque não houve um consenso em 2000 entre a
área da cultura e a do meio ambiente. Para evitar novamente uma
grande batalha, o que propomos modestamente é apenas 1% dos

Concluo dizendo o seguinte: ainda que não mudemos a legalização,
mas o modo de operação e as normas, temos de institucionalizar o
apoio das estatais de Minas à cultura. Por exemplo: a CODEMIG
ajuda-nos muito e, neste ano, doou-nos R$500.000,00 para as bandas
de músicas. Também a CEMIG, a COPASA. o BDMG Cultural e
tantas outras entidades estatais têm sido parceiros constantes, mas
não conseguimos ainda casar agendas.

Desejamos que, em 2005. as bandas de música de Minas Gerais
não fiquem com seus instrumentos parados, esperando que a
CODEMIG ou a CEMIG compareçam.

Então, pelo menos para a cultura chamada popular, para a cultura
de raiz, temos e podemos aperfeiçoar o programa em que o apoio de
nossas estatais seja institucionalizado e não dependa de o Secretário
Nascimento, de o José Osvaldo Lasmar ou de o Jota D'Angelo
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estarem aqui para que ocorra.
A bandeirada que a Deputada me deu muito educadamente me

deixa na posição de endossar a expectativa de todos que aqui estão:
não obstante reformas, reestrutu rações, modos de operação e de
relação institucional das instruções normativas, inevitavelmente
haverá um bom lugar para o debate sobre o fundo estadual de cultura
e para os 0,2 0ló que complementaria os 0,3% para atingir o mínimo
que a Constituição Federal hoje nos garante.

Mais uma vez, de coração, quero agradecer a esta Assembléia, aos
consultores e a todos os que contribuíram para formatar o fórum e
vieram do interior, ltaúna, Juiz de Fora, etc. Estamos bem perto e
presentes dessa máxima gramsciana: "Havemos que ser pessimistas
na leitura do diagnóstico, mas otimistas na ação". As pessoas que
militam na cultura há tantos anos só estão aqui porque acreditam que
a ação é possível. E vamos agir para transformar esse cenário. Muito
obrigado.

A Sra. Presidente - Como Deputada do Norte de Minas, preciso
registrar também o projeto do Governador Aécio Neves, que
interligará, por rodovias asfálticas, todos os municípios mineiros. Isso
possibilitará ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha firmar parcerias
com interessados em investir na sua cultura e no seu patrimônio
histórico. Podemos citar o vale do Peruaçu, com suas cavernas e
inscrições rupestres e suas matas milenares ainda não conhecidas e a
cidade de Grão-Mogol. Tenho a certeza de que não existe em Minas
outra cidade como Grão-Mogol, mas ninguém ainda a conhece,
porque não existe ligação asfáltica lá.

Portanto, essa vontade, essa determinação do Governador tem que
ser louvada. Vamos, sim, passar Minas a limpo nessa administração.

Palavras da Secretária Celina Albano
Bom-dia a todos. Vou ser o mais breve possível e recorrerei ao "data

show", para concentrar minhas idéias e controlar o tempo que tenho
disponível.

Ouvindo o representante da SECOM e o Lasmar, posso dizer que
estou muito contente por ver que a Prefeitura de Belo Horizonte, com
todas as dificuldades, com todos os seus problemas, ao longo de 12
anos, vem implementando uma política cultural que se aproxima muito
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do que tem sido aqui discutido. Então, acho que o mais importante é
apresentar as metas de uma secretaria municipal e como elas se
transformam em política cultural: como o financiamento público se
apresenta. como é trabalhado, como se une orçamento à lei,
combinação que é a melhor possível. Quero mostrar isso bem
rapidamente.

Temos de planejar ações de política cultural que possibilitem acesso
aos bens culturais. A Secretaria Municipal de Cultura busca
democratizar e qualificar o acesso aos bens culturais e descentralizar
ações culturais. Isso é muito importante.

Mostrarei a vocês um mapa da exclusão cultural de grande parte da
população de Belo Horizonte com relação aos eventos e
equipamentos culturais.

A partir desses eixos programáticos de formação e capacitação
cultural, difusão cultural, valorização do patrimônio e das identidades
culturais, manutenção e qualificação dos equipamentos, é que essa
combinação entre orçamento e leis municipal, federal e estadual
resultará em ações que têm suas metas avaliadas e reavaliadas. Isso
possibilita entender o Sistema Municipal de Cultura. Esse é o modelo
atual que será ampliado principalmente com a criação do Conselho
Municipal de Cultura e de outros órgãos, na medida do possível.

Esse é o mapa do Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte,
distribuído pelas diferentes regionais. Há vazios preocupantes em
determinadas áreas da cidade.

Quanto aos objetivos do financiamento municipal da cultura,
trabalhamos com recursos orçamentários do Tesouro Municipal, com
a captação junto às leis de incentivo à cultura federal, estadual e
municipal e com a captação junto a fundações e instituições nacionais
e internacionais. Para isso, temos um setor de planejamento que
trabalha projetos para que nossos equipamentos culturais estejam
preparados para fazer também sua captação.

Aqui está o orçamento da Secretaria em 2004. Mostro isso, pois,
muitas vezes, fica confuso para o público saber como se dá a
distribuição desses recursos. Esse é o recurso que está na área de
investimento. Esse é o recurso de custeio, algo que muitas vezes as
pessoas não prestam atenção. Manter o Museu da Pampulha. a Casa
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do Baile, o Museu Abílio Barreto, as bibliotecas - estamos ampliando
nossa rede de bibliotecas -, o arquivo público, é muito importante.
Temos de melhorar cada vez mais nossos teatros e oferecer aos
produtores culturais equipamentos de primeira geração. Tudo isso
custa dinheiro e é importantíssimo.

Temos também recursos da lei. A partir de 2002, aumentamos o
volume de recursos da lei, depois de uma negociação. Dividimos
esses recursos de R$5.000.000,00 com a classe cultural, o Fundo e a
renúncia fiscal.

Como vocês vêem, a participação da Secretaria Municipal no
orçamento da Prefeitura é em torno de 0,7. Não dá para fazer tudo.
Temos de aumentar esse orçamento. Mostrarei como trabalhamos
para fazer com que esses 0,7 se maximizem, sejam otimizados e
sejam buscadas novas fontes de recursos.

Aqui são as parcerias recentes de 2004. Só darei alguns exemplos
para não ficar muito exaustivo, pois buscamos diferentes fontes. Os
fundos dos direitos difusos do Ministério da Justiça foram um grande
achado. Não só estão apoiando a biblioteca infanto-juvenil, como
também estão apoiando uma pesquisa inovadora em relação ao
patrimônio imaterial, que são estudos, análises e o inventário das
nossas manifestações religiosas.

Então, trabalhamos com empresas, e a USIMINAS tem sido uma de
nossas grandes parceiras, assim como a TELEMAR, a V&M do Brasil
e a Coca-Cola. Também as estatais, como a PETROBRAS e o Banco
do Brasil, têm-nos dado um apoio fundamental. Ontem mesmo
encerramos o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, em que
conseguimos captar recursos da ordem de R$2.800.00000, sendo
que a Prefeitura entrou com R$650.000.00 de recursos do Tesouro, e
o restante foi captado junto às estatais, à CEMIG e ao empresariado
mineiro, o que foi muito interessante para os cofres públicos.

Assim, na construção de uma política cultural, é imprescindível que
os órgãos municipais de cultura tenham um orçamento que lhes dê
condições de estabelecer diretrizes e prioridades de investimento:
financiar programas e projetos voltados para a democratização do
acesso; assegurar a expansão dos espaços culturais públicos,
tangíveis e intangíveis, independentemente da lógica do mercado;

rÁ



assegurar mecanismos de participação social e formar e qualificar
agentes e gestores públicos. Ou seja, não se pode falar em política
cultural, se o órgão responsável por ela não tiver claro o recurso
orçamentário de que dispõe para implementar as suas ações. Isso é
fundamental.

Gostaria de mostrar-lhes um projeto exclusivamente financiado com
recursos do Tesouro Municipal, que é muito bem-sucedido e tem
grande penetração na faixa jovem, principalmente na periferia de Belo
Horizonte: o Arena da Cultura. Podemos ver, pelos recursos
investidos, que a Prefeitura tem dado prioridade a determinados
programas. E realmente temos de trabalhar com programas: não
podemos trabalhar com uma política de balcão. E penso que esse é
um grande ganho das leis, que organizam esses pedidos e
solicitações e profissionalizam os nossos agentes e produtores
culturais, o que é fundamental. Ao mesmo tempo, temos condições
de, com nossos próprios recursos, desenvolver projetos que tenham
um claro impacto na vida cultural da cidade. Só para vocês terem idéia
da importância desse projeto, aí estão os números do Arena, que, há
dois anos, foi classificado, pela Fundação Getúlio Vargas, entre os 30
melhores projetos na área social, tendo sido o único projeto cultural
selecionado. Aproveito para adiantar-lhes que este ano também fomos
selecionados pela Fundação Getúlio Vargas com o Programa BH Lê.
voltado para o estímulo à leitura. Ou seja. já estamos entre os 30
melhores programas do Brasil; espero que caminhemos para a
classificação final.

Então, é preciso deixar claro que o papel do orçamento é
fundamental. Como disseram o Lasmar e o representante da SECOM,
as leis são fundamentais, mas não podem ser vistas como o único
instrumento de uma política cultural: devem ser entendidas como
complementares aos aportes orçamentários dos órgãos de cultura - no
caso, dos órgãos municipais. E a lei municipal expressa, já em seu
interior, esse conceito de política pública, o que foi um grande ganho e
uma inovação à época de sua criação, há dez anos. Também seus
objetivos são muito claros com relação às metas da Secretaria
Municipal de Cultura, que, assim, interagem muito bem com a lei
municipal.
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Vamos ver, então, como essa lei é implementada. Ela permite uma
dedução de até 3% da arrecadação municipal do ISSQN, e, de 2002 a
2005, alocamos R$5.000.000.00 ao ano.

Ela combina dois instrumentos complementares. Isso é fundamental.
Ao chegar à Secretaria Municipal de Cultura, havia somente um
instrumento atuando. Juntamente com produtores culturais.
percebemos a necessidade de incentivo fiscal, que é importantíssimo
não apenas para produtores culturais, mas também para
determinadas áreas que estão mais avançadas. O Fundo de Projetos
Culturais também merece destaque nessa política.

Acompanhamos o crescimento de algumas áreas, que estão
mostrando cada vez mais sua produção, como a de audiovisual.
Conheço o grande esforço empreendido pela Secretaria de Estado de
Cultura quanto a essa área. Recentemente foi realizado em
Cataguases um importante festival de cinema. Hoje, pela manhã,
assisti ao festival de Varginha. Devemos levar em consideração o
grande esforço feito em determinadas cidades e traçar um caminho
para que a indústria cinematográfica de Minas consiga lugar de
destaque no cenário nacional.

Apesar de o cenário ser tumultuado, conflitivo e estressante,
devemos acreditar que as leis são importantes e fundamentais para o
aprimoramento do processo. Não podemos ficar apenas promovendo
eventos, cursos e treinamentos. Devemos mostrar que as leis
contribuem, por exemplo, para a criação de postos de trabalho. Em
2002, por meio da renúncia fiscal, foram criados 1.300 postos de
trabalho. Por meio do Fundo de Projetos Culturais, 827. O total foi de
2.127 pessoas. Em 2003, pela renúncia fiscal, foram criados 910
postos de trabalho, e, pelo Fundo, 616, totalizando 1.526 pessoas
envolvidas nos projetos. Existem pontos vulneráveis. Tentamos
aprimorá-los cada vez mais.

Embora seja um mecanismo fundamental, o Fundo de Projetos
Culturais apresenta um problema em níveis estadual e municipal.
Como não possui recursos vinculados, é muito dependente do fluxo
de caixa da Prefeitura. Os atrasos comprometem a execução dos
projetos e corroem a credibilidade do mecanismo. Isso é muito sério.

Foram muito importantes os aprimoramentos realizados, como o



diálogo com os setores artísticos e culturais para a elaboração de
editais, a aproximação da LMIC das diretrizes da política cultural em
curso, fortalecendo seu papel de instrumento de planejamento. A
divisão prévia dos recursos foi muito interessante. A renúncia fiscal
tem 40% e o Fundo. 60 0 c. Foram ganhos importantíssimos.

Existem situações que demandam esforços de Órgãos dos níveis
federal, estadual e municipal. O Governo Federal, por meio da
FUNART, lançou novamente o Projeto Pixinguinha, que somente será
implementado neste País de dimensões continentais porque as
Secretarias estaduais e municipais estão trabalhando em conjunto
com o Ministério.

Aproveito para divulgar o Projeto Pixinguinha, na sexta-feira, às 21
horas, no Teatro Francisco Nunes. Cultura é um direito de todos, é
fundamental nas políticas públicas mas, para que ela tenha esse lugar
de destaque, é necessário uma combinação das leis municipais,
estaduais e federais com um orçamento digno. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Celina
Albano. Para falarmos em políticas públicas e culturais, precisamos
falar também em logística e infra-estrutura. E, falando nisso, não
podemos deixar de falar do rio São Francisco. Há pouco tempo
aconteceu a reinauguração do Benjamim Constant, que poderá
descortinar uma grande parte da nossa cultura. desde que o Governo
faça o desassoreamento do rio São Francisco, porque sem ele está
impossível navegar e a nossa cultura fica sem a possibilidade de ser
vista e mostrada.

Palavras da Sra. Elza Cataldo
Bom-dia a todos, é um orgulho muito grande estar aqui, porque sou

a única representante do cinema de Minas Gerais. E talvez a única
por um motivo muito singular: sou a primeira mulher a fazer um filme
em Minas Gerais. Acho, pessoalmente, que é motivo de orgulho. mas
isso demonstra o quanto produzimos pouco em Minas Gerais em
termos de cinema. Na verdade, a produção cinematográfica em Minas
passou por dificuldades enormes. Um filme passa a ser um objetivo de
vida, a paixão de uma pessoa e acredito que não deva ser dessa
forma. Temos que contar todo o tempo com a persistência e com a
obsessão. Digo que estou fazendo esse filme por causa da minha
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obsessão e um cineasta não precisa ser obsessivo. Lamento a
existência de muitas pessoas talentosas que teriam plena condição de
fazer filme, mas não tiveram a persistência ou até mesmo a saúde
para trabalhar 7, 10 ou 15 anos em um filme. Não é incomum em
Minas Gerais termos pessoas - podemos citar Geraldo Magalhães -
envolvidas há mais de 10 anos na produção de um filme. Essa é uma
tarefa enorme para uma pessoa. O cinema tem características muito
positivas para o Estado, tem características econômicas, tem
características de desenvolvimento social, de cidadania, de formação,
de usufruto. O cinema é uma arte que engloba uma série de
características e precisaria ser olhado de outra forma. Minas Gerais
precisa entender melhor o que é o cinema. O cinema, na verdade, é
um instrumento de conhecimento do Estado, é um instrumento de
conhecimento da nossa geografia, do nosso povo, da nossa história.
Minas Gerais tem uma geografia exuberante, tem a possibilidade de
locações extremamente mágicas, tem personagens históricos ricos e
complexos, mas não tem uma estrutura que nos permita transformar o
nosso cinema em indústria.

O cinema não pode ser simplesmente objeto de paixão de uma
pessoa. Ele é uma indústria e, para tal, precisamos pensar em
algumas formas e estruturas que nos possibilitem fazê-lo. Concordo
com o Leopoldo quando diz que fazer cinema não deve ser uma
obrigação só do Estado e das empresas, mas uma conjugação dessas
forças. As leis de incentivo, como o Lasmar disse, são bases de apoio,
mas não poderemos continuar a fazer cinema em Minas Gerais se
não tivermos um mercado. Precisamos transformar os nossos
produtos, os nossos filmes, em possibilidades de inserção no mercado
de distribuição. Não sei se o Leopoldo acompanha o assunto, mas
não temos em Minas Gerais uma estrutura de distribuição que nos
possibilite mostrar os nossos produtos. Na platéia, há grandes amigos
e produtores que sabem das nossas dificuldades não só de fazer
como de mostrar nosso produto. Acredito, como falou o Lasmar, que a
nossa tarefa é otimista. Não acredito no produtor vítima, naquele que
chega à Secretaria da Cultura, ao Governo Federal, ao município,
cobrando de forma agressiva e destemperada seu fazer cultural, pois
este é um privilégio, uma possibilidade de exercício extremamente
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apaixonante. Precisamos conjugar essa paixão com o ato de fazer.
Não podemos, como produtores culturais, transformar o oficio cultural
em alguma coisa ligada ao sacrifício. Isso está errado, pois o sacrifício
não poderia ser a base de um produtor cultural. Deveríamos resgatar
o otimismo da ação cultural, como também a alegria e o prazer do
fazer cultural. E extremamente mágico fazer e ver um filme.
Precisamos traduzir essa magia na forma de fazer. Durante sete anos,
tenho exaustivamente trabalhado na feitura do filme Vinho de Rosas,
que está quase pronto, e sei o que significa se alimentar, ao longo dos
anos, de paixão. E muito difícil persistir numa paixão de forma
organizada e cotidiana, mas não acredito que eu possa me constituir
em exemplo dentro da estrutura do fazer cinematográfico em Minas
Gerais. O meu exemplo é muito mais para mostrar que é possível
fazer o que muitos achavam que era impossível, mas sete anos de um
trabalho exaustivo não é o caminho para ninguém. Precisamos
restabelecer o diálogo com a sociedade civil, com as empresas. com  o
Estado, com o Governo Federal para que possamos transformar o ato
de fazer os nossos filmes em algo saudável do ponto de vista pessoal,
social e cultural. Essa relação entre cinema e desenvolvimento social
e econômico é pouco entendida no nosso Estado. Há muita
dificuldade em argumentar com os empresários a respeito da
importância de se fazer cinema em Minas Gerais. Estamos, e o
mundo inteiro é assim, sempre competindo com o que há de mais
sofisticado em termos de indústria cinematográfica. Não podemos nos
esquecer de que, quando estamos mostrando os nossos filmes no
cinema, também os filmes americanos, franceses e ingleses estão
sendo exibidos. As vezes, parece ser uma audácia nossa fazer filmes.
E possível fazer? E. E difícil? E, mas será muito mais prazeroso se
conseguirmos estabelecer os diálogos e fazer com que o Estado
entenda a importância de se contarem as nossas histórias. Temos
hoje em Minas Gerais um patrimônio enorme e ainda temos
possibilidades riquíssimas e complexas de locação no Estado de
Minas Gerais.

Também é importante defendermos o cinema regional. Quanto ao
financiamento, há grandes produtores nacionais que normalmente
travam diálogos pessoais com Presidentes de empresas, o que faz



com que a sua profissão se torne desgastada do ponto de vista do
relacionamento pessoal. Gostaria muito que vocês prestassem
atenção ao audiovisual em Minas Gerais, assim como à nossa
possibilidade de imagem e de mostrar o que temos e o que somos. O
cinema é um instrumento de diálogo, de discussão e de debate.
Precisamos formar profissionais nessa área, porque, certamente, a
nossa formação é extremamente pobre. Para se ter uma idéia,
trabalhei no filme Vinho de Rosas e comprovei que 80% das pessoas
nunca tinham feito cinema anteriormente. Foi impressionante ver a
alegria e a dedicação para fazerem um filme em Minas. Então,
conseguimos mostrar que é possível fazer cinema aqui, mas não é
possível defender essa longa trajetória. Existem vários projetos para
chegar às telas do Estado, mas, muitas vezes, isso é dificultado
porque não se acredita que os profissionais possam fazer cinema de
qualidade. No entanto, esperamos conseguir demonstrar cada vez
mais que temos capacidade técnica e qualificação artística para fazer
cinema em Minas. Agradecemos a oportunidade e esperamos discutir
realmente o que pode ser feito para promover esses instrumentos de
diálogo.

A Sra. Presidente - Agradecemos e parabenizamos a Sra. Elza
Cataldo por sua participação e principalmente por sua paixão e
obstinação em contar as nossas histórias.

Palavras da Sra. Eliane Parreiras
Bom dia a todos! Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade

de participar deste fórum e de parabenizar a Assembléia Legislativa,
na pessoa dos Deputados Mauri Torres e Domingos Sávio, que
conduziram esse processo, e a Secretaria de Estado da Cultura.

Abordarei a perspectiva da iniciativa privada. Na realidade, vários
aspectos não serão tratados aqui, mas precisam ser discutidos, como
a ampliação do orçamento da cultura, a implantação de uma comissão
permanente da cultura nesta Assembléia, a operacionalização e o
papel regulador do Estado nas leis de incentivo. Esperando que esses
temas sejam tratados em seguida, apresentarei um modelo viável de
financiamento privado em cultura.

Acreditamos que há um caminho possível para se desenvolver
parcerias estáveis que promovam uma política cultural capaz de suprir
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as necessidades da empresa e da sociedade, ou seja, essa
conciliação de interesses públicos e privados é hoje uma direção
possível. A atividade cultural pode ser uma ação responsável de
investimento com pauta compartilhada de objetivos e resultados
eficazes no envolvimento da sociedade.

Antes de falar sobre o conceito de desenvolvimento e
compartilhamento de responsabilidades, entendendo a cultura como
uma das principais dimensões do desenvolvimento humano, temos
que trabalhar com algumas premissas básicas. Não podemos deixar
de falar sobre os direitos culturais, que precisam ser relembrados para
elaborarmos as definições de políticas culturais. Em primeiro lugar,
existe o direito à identidade cultural, individual e coletiva: o direito à
diversidade cultural: a garantia de livre circulação de idéias e obras e
o direito à distribuição, difusão e exibição cultural. Falamos sobre uma
responsabilidade dos espaços públicos e privados, como teatros.
museus, etc., para receber e apresentar essa diversidade cultural.
Mas, como disse o próprio Lasmar, há a questão das TVs públicas,
que têm um papel fundamental no apoio dessa garantia.

A garantia de acessos democráticos aos bens e serviços culturais é
outra questão fundamental, inclusive e principalmente por intermédio
das leis de incentivo à cultura, pois parte desses recursos é
proveniente das empresas. Mas uma boa parte desses recursos
refere-se à renúncia fiscal do Estado, que é um recurso público ao
qual tem de ser dado um destino democrático. E uma garantia de
acesso às condições para livre circulação e produção cultural, OU seja,
são os pontos básicos para uma produção cultural própria.
Percebemos uma mudança recente na postura empresarial,
deslocando a ênfase no mercado para a sociedade e busca de
resultados estritamente mercadológicos para resultados também
sociais e culturais.

Há uma convergência de interesses entre os objetivos públicos e
privados e o compartilhamento de responsabilidade. Ontem, houve
uma discussão ampla sobre o papel da iniciativa privada, das
organizações do terceiro setor e do poder público. Essa é uma
discussão que temos de ampliar para compartilhar as
responsabilidades e os ônus.



Há uma frase da UNESCO que é interessante: "A força do mercado,
por si só, não pode garantir a preservação e a promoção da
diversidade cultural, condição de desenvolvimento humano
sustentável. A partir desse ponto de vista, convém fortalecer a função
primordial das políticas públicas em associação com o setor privado e
a sociedade civil". Minha apresentação será feita em torno desse
assunto.

Trazemos um novo conceito de "marketing" cultural, que continua
estruturado em um conjunto de ações planejadas, que visam ao
envolvimento da empresa com a sociedade por meio da atividade
cultural. Mas, diferentemente do que acontecia anteriormente, estão
fundadas em compromissos éticos e sociais. Não é mais possível
fazer essa dissociação. A empresa investe, mas não se afasta do
projeto: faz o acompanhamento, fiscalização, avaliação e
potencialização dos resultados. Hoje, há uma conscientização de que
é preciso planejar ações, desenvolver normas e procedimentos de
gestão em qualidade e evoluir os indicadores de desempenho e
avaliação. Os setores da iniciativa privada e da produção cultural
estão conscientes de que, sem uma profissionalização e uma busca
de resultados, não chegaremos a um caminho viável. A empresa
passa a ser uma parceira no processo cultural e muitas vezes
disponibiliza até seu capital intelectual, a capacidade de gestão e a
busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento cultural e
social. Na área social e de meio ambiente já existem ações efetivas, e
começamos a percebê-las também na área cultural.

Trago um conceito sobre o investimento responsável em cultura e
quero ressaltar alguns de seus pontos. O primeiro deles é a questão
da responsabilidade social. A ação social é percebida como uma
responsabilidade inerente àqueles que já usufruem dos benefícios do
desenvolvimento social.

Uma segunda questão é a proatividade de gestão responsável, ou
seja, pára-se de ter simplesmente aquele atendimento às demandas
pontuais, e substituindo-as por apoio a projetos estruturadores e
transformadores, com perspectivas de continuidade, perenidade e
sustentabilidade. As empresas, hoje, podem passar - e algumas já
passaram - a avaliar essa perspectiva de financiamento a partir
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desses critérios também: projetos mais sustentáveis, projetos
perenes, que terão resultados sociais e culturais.

Outra questão fundamental é a adesão corporativa, sem o que
muda-se um Presidente. um Diretor, e cai toda uma política de
investimento das empresas. Portanto, tem de haver essa adesão
dentro da empresa, ou seja, a participação social e o investimento
cultural são incorporados aos valores da empresa e compartilhados
por seus empregados. Através dessa consolidação, não há forma de
se ter uma mudança brusca, que traria grandes impactos.

Também é fundamental a integração e a gestão acessível, ou seja.
uma relação de compromisso e partilha de responsabilidades com a
comunidade artística. Isso é fundamental: a empresa é responsável
junto com a comunidade artística gestora dos projetos. Uma gestão
acessível, com negociações permanentes. articulação e diálogo com o
mercado para ouvir as demandas, buscando soluções conjuntas.
Desenvolve-se uma relação de parceria e de aliança estratégica com
o projeto, com o programa cultural, onde a empresa entende as
demandas e necessidades, busca conjuntamente alternativas,
desenvolve uma gestão compartilhada e uma sinergia para essa
potencialização de resultados.

Compromisso com os resultados. Hoje não se pode falar de
investimento responsável sem esse compromisso.

Profissionalização da relação de patrocínio e da gestão cultural, com
avaliação permanente, correções de rumo e busca dos objetivos
propostos e dos resultados culturais. A empresa passa também a ter o
compromisso da aplicação desses recursos.

Compromisso com a gestão dos recursos. Possibilidade de seleção
e desenvolvimento de projetos estruturantes e transformadores, ou
seja, deixam de ser projetos pontuais, que ocorrem sem deixar
resíduos.

Economia da cultura solidária, que é o desenvolvimento sustentado
da cadeia produtiva da cultura, e geração de emprego e renda. E
visível o potencial da área, e o Ministro Gilberto Gil tem falado muito a
respeito das indústrias criativas, como tentativa de colocá-las numa
agenda econômica. E um potencial a ser explorado, que trará
desenvolvimento, serviço e empregos em torno da atividade cultural.
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Um ponto fundamental é a transparência. Compromissos assumidos
publicamente. resultados e investimentos divulgados, como
instrumento de transparência e estímulo à ampliação do investimento
privado em cultura. A divulgação dos dados, dos modelos viáveis de
investimentos, estimula a adesão de outras empresas. O trabalho de
divulgação é fundamental. E transparência nas ações, desde os
procedimentos de seleção dos projetos até a apresentação de
relatório final, além das questões da governança corporativa, de
conformidade da lei e prestação correta de contas.

Para finalizar os pontos do investimento responsável, a
convergência de interesses. Interlocução permanente com o poder
público, com a finalidade de solidificar o relacionamento, ampliar o
alcance das ações e partilhar as responsabilidades, conciliando os
interesses privados e públicos. Quando falamos em lei de incentivo,
isso se amplia ainda mais, porque é necessária essa convergência.

Falarei rapidamente, a partir da visão da USIMINAS, sobre a busca
pelo investimento responsável.

Hoje, a USIMINAS realiza um investimento cultural responsável que
privilegia o desenvolvimento da cadeia produtiva e o desenvolvimento
sustentado da cultura. Foi desenvolvido um conceito dentro da
empresa para a atividade social de uma forma geral. Cada área fez a
adequação necessária. Aqui, o conceito das mãos visíveis da
cidadania em contraponto às mãos invisíveis do mercado. Esta mão
para cima representa os propósitos estratégicos externamente
sancionáveis. Por meio das ações culturais, busca-se a conciliação
dos interesses privados e sociais. Esta mão para a esquerda
representa a interação com todos os elos da cadeia produtiva, o
compartilhamento de valor. No caso da cultura, a interação
permanente da empresa com o artista, com o produtor cultural, com o
público e com a comunidade.

Esta mão representa a busca das aspirações, das demandas
sociais. Dentro da empresa, trabalhamos com o fomento à criação e
ao desenvolvimento sustentado de um pólo de produção, de exibição
e de consumo cultural por meio da capacitação, do aperfeiçoamento
técnico, da formação de público. A Elza falou sobre a formação de um
mercado. Dentro desse elo da cadeia produtiva, não podemos nos
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esquecer do público consumidor. E necessário um trabalho de
formação de público muito grande. forte. Se não houver isso, quebra-
se a cadeia produtiva. Não adianta ter o que produzir, como produzir e
não ter público, e vice-versa.

Esta mão para baixo representa a busca por soluções que
contribuam para a remoção da exclusão socioeconômica. Por meio da
cultura e da acessibilidade, permitir o desenvolvimento humano e a
inclusão social.

Para finalizar, na USIMINAS, as diretrizes estratégicas para a
promoção cultural são avaliadas por meio da promoção de
oportunidades, de produção, de aperfeiçoamento, de capacitação.
Assegurar a participação dessa comunidade no processo de decisão,
no processo cultural de investimento da empresa e estabelecer a rede
de segurança que é essa questão da sustentabil idade.

Modelo de atuação. que é a permanência. o profissionalismo e a
interação. Tudo feito por meio de projetos estruturados, permanentes
• transformadores. Uma gestão eficaz, profissionalismo, participação
• comprometimento de quem está envolvido no processo. E a
institucionalização dos projetos: identificação com os objetivos
estratégicos da empresa, parcerias externas, cooperação cultural e
interação permanente com as áreas internas da empresa e com a
comunidade cultural.

Quero agradecer esta oportunidade e deixar uma mensagem de
otimismo. Já avançamos muito nessa questão cultural com o diálogo e
com a profissionalização da área. Realmente, este é um espaço
privilegiado para discutirmos essas questões. Acredito que, ao longo
desse processo, chegaremos a resultados muito importantes.

Palavras da Sra. Bete Arenque
Bom-dia a todos. E um prazer estar entre pessoas que trabalham

em prol da cultura.
Sou uma operária nessa história. Minha formação é artística, e

minha labuta diária é fazer com que uma idéia artística coopere com o
desenvolvimento humano.

Não tenho muito a acrescentar ao que já foi dito, a não ser expor
minhas inquietações. A carga tributária de um projeto social - que é
dedução de imposto - tem aumentado assustadoramente. A
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burocracia onera os projetos, e o encargo social consome muito do
pouco dinheiro que recebemos.

Como pode o artista atuar em todos os âmbitos da sociedade?
Como pode aproximar-se dos políticos, fazendo com que estimulem a
arte em prol da sociedade? Como podemos fazer com que os
educadores compreendam que a educação só será completa quando
tratar o ser humano como um todo, e que a arte e a cultura são
grandes aliados nisso? Como os artistas podem conversar com os
segmentos da sociedade, se não têm estrutura para sustentar nem
mesmo seus próprios empreendimentos? Recebemos uma verba
ridícula para trabalhar, e cada produto final é um verdadeiro milagre.

Os 33% aprovados para a manutenção da Companhia "SeráQuê?"
não entraram este ano, porque estão contingenciados à Secretaria da
Fazenda. Como podemos articular tudo isso? Como chegar aos
políticos e à Secretaria da Fazenda?

Na verdade, sou uma perfeita "será quê" neste momento. A única
coisa que sei é que Minas Gerais, do ponto de vista da arte, é um
verdadeiro privilégio dos deuses. O que se produz aqui em termos de
dança, teatro, música e artesanato é uma maravilha. Minas é um
celeiro de artistas, apesar de apenas poucos conseguirem se impor
fora daqui.

Outra distorção diz respeito a empresas que se enriquecem em
Minas Gerais mas investem fora do Estado.

Há problemas a serem resolvidos em todos os campos. Os artistas
têm de se unir para contextualizar e defender a tese de que a arte
pode cooperar com o crescimento da sociedade e para convencer os
poderosos de que vale a pena investir no homem e em sua arte.

Como podemos fazer tudo isso?
Vejo que as cabeças estão funcionando muito bem. Tenho orgulho

de ter esses companheiros de Mesa e de não precisar ir além do que
disseram. Mas ficar 14 anos pensando como fazer para a biblioteca
tornar-se uma coisa mais produtiva? Como fazemos as coisas? Como
empreender as ações? Temos pensado muito nisso. Estou produzindo
a "SeraQuê?" desde 1993 e sempre deparo com os mesmos
problemas. Podemos nos subdividir em equipes específicas para a
Câmara, a Assembléia, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de
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Educação. a Secretaria de Fazenda e outras mais. Sinceramente, não
sei como agir, e o que falta é ação.

Sou privilegiada por pertencer a uma geração que está batalhando
há muito tempo e tenho orgulho de tudo isso, mas tenho uma
ansiedade enorme em saber como isso se resolve efetivamente.
Como chego com a "SeraQuê?" ao final do ano? Como garantir que a
ação de nos aproximar da cultura popular e dela tirar inspiração
artística, cuidando, ao mesmo tempo, daquele ser humano que está
ali do nosso lado, terá continuidade? Como pagar minhas contas no
final do mês?

Ouvi a explanação sobre o cinema, um setor até privilegiado por ter
um produto para vender, que pode ser enviado pelo correio. A arte
cênica tem de ser apresentada: temos grandes dificuldades de
difusão. Por que algumas empresas de Minas, que têm privilégios
fiscais, não produzem o que é daqui e difundem seu nome e a
produção local fora? Fazem exatamente o contrário: produzem fora e
trazem para cá. Além disso, sabemos que é difícil captar recursos de
lei federal.

Nem vou usar todo o tempo que me coube. Vim aqui mais para
aprender e tentar entender como colocar essa roda para rodar. Ela já
foi inventada, o problema é que não está andando. Quero deixar a
pergunta: como nos organizar para agirmos efetivamente? Dinheiro
existe. Potencial artístico, qualidade e valores, temos. Mas estamos
quebrando a cabeça porque as coisas não acontecem. Vamos tomar
atitudes positivas e deixar de pensar só no ruim da história.
Precisamos ter um "insight" fantástico e descobrir como agir. Obrigada
pela atenção.

A Sra. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Bete
Arenque, sobretudo quando ressaltou que, sem o acesso à arte e à
cultura, desenvolvemos um indivíduo capenga, sem os valores
humanos desejáveis. Seres humanos que não conhecem seu
passado, não pisam firme em direção ao futuro.

Palavras do Sr. Rômulo Duque
Bom-dia a todos e aos integrantes da Mesa. Agradeço ao Deputado

Domingos Sávio e ao Secretário de Estado de Cultura o convite para
mostrarmos a posição dos trabalhadores e produtores de artes
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cênicas de Minas Gerais. A política e o financiamento para a cultura
são de fundamental importância. Muito já se discutiu; diversos
seminários, encontros e palestras ocorreram para debatermos a
questão cultural do Estado de Minas Gerais e particularmente a de
Belo Horizonte. Diversos documentos e propostas foram formulados, e
muitos deles esbarraram na ausência de algo que consideramos
importante, a oportunidade. Esta possibilitou que tivéssemos a Lei
Municipal de Incentivo à Cultura e a Lei Estadual de Incentivo à
Cultura. No momento em que elas surgiram, havia, nas Secretaria
municipal e, depois, na estadual, uma pessoa do setor cultural
sensível aos problemas, o Amílcar Martins. Não devemos também nos
esquecer da importante e decisiva participação do hoje Senador
Eduardo Azeredo e do hoje Ministro Patrus Ananias. Para nós, este
fórum é uma oportunidade. Em nenhum momento, conseguimos trazer
as nossas propostas diretamente para aqueles que as transformam
em lei, para a Assembléia Legislativa, os nossos anseios. Esta
oportunidade vem em um momento que temos no Secretário de
Estado de Cultura e na Secretária Municipal de Cultura importantes
parceiros na defesa dos interesses do setor cultural. Eles estiveram
conosco na defesa da manutenção das leis de incentivo como
importantes mecanismos para a cultura e agora conseguem trazer
para o nosso lado um aliado expressivo, o Legislativo do Estado, na
pessoa do Deputado Domingos Sávio, que não é do setor cultural,
mas tem uma visão abrangente de política pública. Não podemos
perder o momento de estabelecer a questão da política pública no
entendimento dos produtores de artes cênicas. A partir do momento
em que o Governo determina que cultura é um setor prioritário, é
fundamental sairmos do discurso e irmos para a prática.

A primeira questão a ser discutida é que não podemos falar em
sistema nacional de cultura e política pública de cultura com
orçamento de menos de 1% para os órgãos de cultura. Unamos
Federação, Estado e município para juntar três sacos de miséria a fim
de discutir um País com mais de 180 milhões de habitantes, um País
com valores culturais enormes. Não dá para entender o Estado de
Minas Gerais, que tem o maior patrimônio cultural do País, com 0,17%
do orçamento do Estado. Não dá para brincar de fazer teatro e cultura.
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Hão de se tomar decisões rápidas e urgentes, e a primeira delas é
estabelecer, no mínimo. 1% do orçamento do município. do Estado e
da Federação para o setor cultural. Não basta dizermos que somos a
quinta economia, se isso não gera resultados positivos para o setor
cultural. Precisamos ser uma economia forte. e não dá para falar em
política cultural sem dinheiro, e não falta dinheiro. Quando há
interesse do Governo, seja o Federal, seja o Estadual, de estabelecer
como meta e prioridade um segmento e fazer dele um gerador de
emprego e renda, existe a possibilidade dos recursos. Tomei a
liberdade de anotar números do Governo Federal. No Brasil, gastam-
se atualmente R$24.000.000.000,00 em benefícios fiscais, e o setor
cultural leva apenas 1,5% disso, o que corresponde a
R$357.000.000.00. A indústria de transformação controla algo em
torno de R$6.000.000.000.00 em benefícios fiscais. Quando
mencionam a chamada contrapartida do empresário na Lei Estadual
de Incentivo à Cultura e quando alegamos que esse mecanismo é
perverso para o setor cultural, constatamos também que ele inviabiliza
que algum segmento desse setor, principalmente o pequeno
empreendedor cultural, consiga obter seu patrocínio. E quando
consegue o induz e o manda fazer atividades que não se coadunam
com seus princípios ético e artístico. Falam que não, que é importante
manter esse benefício. mas não alegam que. dos cinco segmentos
fora da cultura que têm benefícios fiscais do Governo Federal, apenas
em um há contrapartida. Nos outros quatro. não há nenhum tipo de
contrapartida. Pelo contrário, existem projetos em que têm
participação no resultado financeiro, até mesmo com certificados de
investimento.

Para dar um exemplo a vocês, o Fundo de Investimento da
Amazônia tem dedução integral de até 12% do Imposto de Renda
devido: o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo tem redução integral de até 17% do Imposto de Renda devido.
E nós, da cultura, amargamos um gargalo de demanda cultural no
País. podendo utilizar, no máximo, 4% do Imposto de Renda e 39 do
ICMS devido na lei estadual. Esse gargalo tem causado disparates.

Vamos nos centrar, agora, em sugestões para o financiamento de
produção cultural. A primeira é o único mecanismo que existe no País
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para desenvolver financiamento de cultura, que se chama lei de
incentivo. Precisa de aprimoramentos a Lei Federal Rouanet? Sim. O
setor cultural, principalmente o SINDPARC e as associação dos
produtores de São Paulo e do Rio de Janeiro, fez cinco reuniões com
o Ministério da Cultura tentando corrigir disparates, e um deles é esse
investimento dos grandes institutos que utilizam recursos da lei
federal. Estamos conseguindo, no próximo decreto, garantir que todo
instituto cultural que tenha patrocínio para seus próprios projetos
receba contrapartida obrigatória de 25% em dinheiro a ser depositado
no Fundo Nacional de Cultura. Essa é a forma que encontramos para
gerar dinheiro para o setor cultural brasileiro.

Quanto à lei estadual, estamos propondo algumas modificações,
que foram elaboradas no III Seminário dos Produtores de Artes
Cênicas de Minas Gerais, no mês de abril, em Cachoeira do Campo.
Estamos destacando que é fundamental a criação do Fundo Estadual
de Cultura com 0,2% de ICMS devido, completando o 0,5% que foi
autorizado pela reforma tributária. Esse fundo vai permitir que projetos
importantíssimos saiam do único pacote, do único saco de dinheiro
que existe neste Estado, que é a lei de incentivo. São projetos que.
em nosso entendimento, não podem nem devem depender da
estabilidade do mercado quanto à captação de recursos; são projetos
que não deveriam estar atrelados à dependência de recursos do setor
privado, principalmente aqueles que levam 35% da renúncia fiscal,
que atendem ao Estado.

A manutenção da biblioteca e a manutenção do patrimônio, além de
estarem no orçamento, deveriam estar também no Fundo Estadual de
Cultura, com recursos substanciais para que existam, pela sua
importância dentro do Estado. Por isso defendemos a criação do
Fundo Estadual de Cultura, para projetos de raízes, para pequenos
projetos do interior do Estado que não têm, mesmo que queiram,
condições de disputar com o mercado profissional de Belo Horizonte,
onde está centralizada a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Por isso
é fundamental a criação do Fundo Estadual de Cultura.

Temos outras propostas, além das diversas que constam no
documento que vamos encaminhar à Mesa e ao grupo de trabalho à
tarde. Uma delas diz respeito à dívida ativa do Estado. Trata-se de um
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instrumento único no País em termos de leis de incentivo. Nenhuma
outra lei de incentivo utiliza dívida para financiar cultura, mas é preciso
que esse artigo passe a existir.

Aqui talvez uma pessoa tenha se beneficiado de divida ativa via Lei
Estadual de Incentivo à Cultura. E. se há, provavelmente está ligada a
projeto do Governo.

Uma de nossas propostas é a de mudança do art. 50 da lei que
estabelece o ano de inscrição na dívida ativa. Não queremos que ali
conste 1 ano, mas que se estabeleçam projetos da divida ativa
inscritos até o último dia do ano anterior ao incentivo. Dessa forma,
não engessamos as empresas que poderão nos ajudar. Esse
incentivo pela dívida ativa não é pouca coisa.

O Governo, pela última anistia fiscal concedida neste ano, provocou
grande disputa, pois existe hoje no Estado dívida ativa de
R$1.000.000.000.00 em dívida boa, ou seja, aquela que o Governo
acredita que vai receber. Se aplicarmos a isso o percentual de 25°c.
são mais de R$200.000.000,00 possíveis para o setor cultural. Talvez
aí esteja a redenção da indústria do cinema de Minas; talvez aí
estejam recursos que possibilitarão que o patrimônio de Minas não
precise utilizar R$800.000,00 da Lei de Incentivo à Cultura para
comprar caminhão para o Corpo de Bombeiros apagar incêndio em
nosso importante patrimônio. Ouro Preto.

E necessário que a política seja sinalizada com pontos fortes e
firmes. Há R$1 .000.000.000,00 da dívida e esse dinheiro pode e deve
chegar ao setor cultural. Para isso, há um importante mecanismo que
tem de acabar na nossa lei, um ato de ética profunda do Governador
Itamar Franco, que proibiu a remuneração dos Procuradores do
Estado quando a captação for da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Os Procuradores são remunerados em toda dívida do Estado, menos
nas dívidas com a cultura. Logicamente. nenhum Procurador.
Promotor ou advogado se interessará por esse mecanismo, porque
não terá remuneração nesse item. Queremos que isso caia. Eles
recebem para qualquer pagamento de dívida ativa; que recebam
também por divida no setor da cultura.

Queremos estabelecer que Minas deve se preocupar também com
outra questão de fundamental importância: não é possível mais Minas
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Gerais não ter sua televisão e sua rádio com repercussão nacional.
Já exportamos técnica de televisão para o País pela extinta TV

Itacolomi, temos profissionais de altíssimo gabarito que precisam se
deslocar para o Rio e São Paulo, às vezes competindo e ganhando
salários miseráveis, porque aqui não se respeita um preceito
constitucional.

Acreditamos que este fórum pode ser o pontapé inicial para isso,
dotando a Rede Minas de Televisão de orçamento compatível para
instalação de um pólo de teledramaturgia que empregue profissionais
do cinema, das artes cênicas e de todo setor cultural deste Estado.

Acreditamos que a Rádio Inconfidência, ao contrário do que o
Secretário Lasmar levantou, precisa muito mais de dinheiro do que
apenas de aparelhos modernos. Precisa de recursos do orçamento
que tornem essa emissora competitiva no mercado de radiodifusão.
Queremos que o artigo da Constituição, que obriga à regionalização
da produção de rádio e televisão e tramita no Congresso Nacional,
seja implantado imediatamente em Minas, independentemente de sua
aprovação no Congresso Nacional, estabelecendo que 30% da
programação deverá ser feita por artistas e profissionais desta cidade
e deste Estado.

Sem televisão, Minas jamais conseguirá transpor essas montanhas,
continuará a ser um quadro na parede, como diz Drummond. Mas
temos bons profissionais, precisamos de que a política pública deste
Estado seja de fato uma realidade.

Temos hoje a oportunidade e o momento para isso acontecer.
Temos um Governador que talvez venha a ser o futuro Presidente da
República, por sua competência e talento; mas precisamos que ele
sinalize positivamente para o setor cultural, estabelecendo esse 1% e
políticas adequadas de incremento à cultura. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - A Presidência comunica que já estão sendo
aceitas fichas de inscrição para perguntas aos expositores e que
recebemos alguns "folders" com informações sobre o Centro de
Referência do Professor, que estão à disposição de todos os que se
interessarem.

Palavras do Sr. Bernardo Tavares de Almeida
Bom-dia a todos. Sra. Presidente, Deputada Ana Maria Resende;
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demais Deputados presentes; colegas de mesa, senhoras e senhores,
em termos de conhecimento de cultura, restrinjo-me à condição de
consumidor. Assim, não vou agregar nada ao que nesse sentido foi
dito aqui. Minha função é muito mais a de mostrar o que está sendo
feito, no planejamento estadual, em relação à cultura, não em uma
visão "stricto sensu", mas pensando a cultura sob duas dimensões,
que chamo de insumo para o desenvolvimento e cultura como
produto. Essas dimensões são indissociáveis, mas, em ambas, o
Estado, em seus três níveis, tem um papel fundamental, e vou tentar
mostrar o que Minas vem fazendo. Assim, escolhi alguns projetos
estruturadores do Governo de Minas, para mostrar os resultados
alcançados e o que pretendemos fazer em relação à cultura nestas
duas dimensões: insumo e produto.

- Procede-se à apresentação das transparências.
A visão global do planejamento de Minas compreende uma visão de

futuro: a de tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Essa
visão de futuro é, obviamente, idílica. metafórica, e se desdobra em
três opções estratégicas: reorganizar e modernizar a administração
pública estadual, promover o desenvolvimento econômico e social em
bases sustentáveis e recuperar o vigor político de Minas Gerais. As
duas primeiras opções estratégicas estão ligadas à provisão de bens
e serviços culturais.

Neste segundo "slide". intitulado Cultura e Desenvolvimento",
apropriei-me de um trabalho realizado pelo Prof. João Antônio de
Paula, em que ele, didática e analiticamente, divide a cultura em
insumo para o desenvolvimento e produto do desenvolvimento.
Reafirmo que essas dimensões, de insumo e produto, são
indissociáveis; portanto, essa divisão é apenas didática, mas serve
para que separemos os projetos governamentais.

Como insumo. a cultura é determinante do desenvolvimento. Assim,
os projetos de desenvolvimento devem considerar aspectos ou traços
culturais que reforcem as vantagens comparativas de Minas. Não
adianta o Estado, em qualquer dos três níveis, tentar promover em
determinada região um projeto que seja repelido culturalmente; temos
de tentar aproveitar as vantagens comparativas da cultura local em
qualquer projeto de desenvolvimento que seja apoiado, direta ou
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indiretamente, pelo Estado. Essa é a dimensão da cultura como
insumo, e acho que é um papel fundamental do Estado, muitas vezes
negligenciado, considerar esse aspecto nos projetos de
desenvolvimento e no fomento ao desenvolvimento - que atualmente é
muito mais humano e com vistas à qualidade de vida do que
estritamente econômico. Assim, uma primeira face da cultura que os
projetos de Governo tentam abarcar é a cultura como insumo para o
desenvolvimento - posteriormente, vou mostrar alguns desses
projetos.

Uma segunda face da cultura de desenvolvimento é a cultura como
produto, ou seja, o papel do Estado na provisão de infra-estrutura,
como bibliotecas, museus, arquivos e escolas; na regulação de
monumentos, isto é, locais públicos que simbolizam aspectos culturais
do povo; e no acesso à informação e apoio a manifestações culturais.
O Estado precisa atuar nessa face da cultura como produto, que é o
resultado de um exercício de criatividade. Se não houver regulação, a
criatividade é apropriada pelos demais e não remunera bem o agente,
a pessoa que criou. Os Governos Federal e Estaduais têm papel
fundamental na regulação da produção de bens e serviços culturais.

Cito como exemplo o combate à pirataria, ação do Estado que talvez
gere mais recursos e menos ônus para a atividade cultural que a
vinculação de recursos e criação de novas fontes de financiamento,
trazendo resultados mais palpáveis e imediatos à produção cultural.

Abordarei os projetos estruturadores que estão relacionados com a
cultura como insumo e como produto. O primeiro é o Projeto Estrada
Real, que trabalha essas duas dimensões. Ao estabelecermos infra-
estrutura de saneamento e de energia em torno da Estrada Real,
dando-lhe segurança e promovendo o turismo, estamos fomentando o
desenvolvimento da região. Isso é cultura como insumo. Quando
protegemos o patrimônio, incentivando a produção cultural na Estrada
Real, estamos produzindo bens e serviços culturais. E cultura como
produto.

Aqui podemos ver a situação inicial do Projeto Estrada Real:
inexistência de um produto turístico em Minas Gerais, que, apesar de
seu grande potencial, não possuía marca turística forte; iniciativas
isoladas de desenvolvimento do turismo; desarticulação das ações
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para promoção do produto Estrada Real, abrangendo desde a infra-
estrutura física até o reforço das potencialidades, das vantagens
corporativas culturais de cada circuito: e, como mencionei, infra-
estrutura e serviços inadequados para atender ao turista. Atualmente
estão em andamento a pavimentação de 14 trechos, totalizando
194km; a demarcação de 800km, que é fundamental, porque
mostramos aos turistas as atividades culturais promovidas por aquele
circuito; melhorias de saneamento em 78 municípios: a criação de três
Centros Vocacionais Tecnológicos e 25 em negociação, que possuem
grande simbiose com a cultura, possibilitando que as pessoas
percebam sua vocação relacionada com a cultura daquele local. Outra
ação em andamento é a capacitação de 1.616 profissionais e 718
certificações.

Esses profissionais estão sendo treinados com o objetivo imediato
de atender o turista, mas eles estarão disseminando a cultura dos
diversos circuitos da Estrada Real, Temos uma linha de financiamento
cio FUNDESE, com R$3.600.000,00 para hotelaria e pousadas.
Temos uma parceria do Governo com a FIEMG, que está cada vez
mais integrada com o sistema Estrada Real, e está montando um
plano estratégico visando resultados para, ainda este ano, conseguir
realizar o produto Estrada Real. Como fazer com que o turista saiba
que o produto existe, de fato? O resultado esperado desse projeto,
que é um dos 31 projetos estruturadores do Governo, é ter a Estrada
Real como um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Isso reforça
os traços culturais de Minas. As pessoas vão reconhecer os diversos
circuitos onde existem traços culturais distintos e ricos e que geram,
do ponto de vista econômico, renda e emprego. Haverá a criação de
178 mil empregos. Por fim, uma movimentação de 3.500.000 turistas
por ano. Esse seria o primeiro projeto estruturador do Governo.

Quero lembrar que estou destacando, dos 31 projetos
estruturadores do Governo, apenas aqueles ligados à cultura. O
segundo projeto que menciono são os arranjos produtivos locais. Se
formos dividir, didaticamente, a cultura como insumo e produto, esse
será um projeto de insumo. E a cultura gerando desenvolvimento,
gerando crescimento econômico. Qual era a situação inicial? Existia
no Estado seis áreas de produção moveleira e três de eletroeletrônico
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em decadência. Não havia forma gerencial, e a mão-de-obra era de
qualidade inadequada, conseqüentemente, a produtividade era baixa.
A cadeia produtiva era incompleta, sempre precisando agregar valor a
esses produtos na Capital ou fora do Estado. Atualmente, temos a
consolidação de dois arranjos produtivos locais moveleiros e dois
eletroeletrônicos. Quando falamos em consolidar o pólo moveleiro de
Ubá, os traços históricos culturais de Ubá determinaram uma vocação
para a produção moveleira. Qual é o papel do Estado? E reforçar essa
vocação, aumentar a competitividade daquela região. Com isso,
estamos pegando a cultura como insumo e reforçando-a para gerar
emprego e renda nessas regiões. Isso, obviamente, é um ciclo. A
cultura será reforçada, gerando mais produtos e serviços culturais na
região. Já temos 96 novos empreendimentos eletroeletrônicos e
moveleiros. Do ano passado até hoje foram investidos R$680.000,00
nas duas regiões. A região moveleira é Ubá e Triângulo e a região
eletroeletrônica é a RMBH e Santa Rita. Já foram gerados
aproximadamente 12 mil empregos, e, novamente, temos uma
parceria com a FIEMG, o SEBRAE e os Ministério do
Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia.

Não podemos negligenciar a associação entre cultura e
desenvolvimento tecnológico. Eles estão interligados. Todos os
projetos têm de ter essa visão integrada. Projetos que tentam focar
uma única dimensão, o produto cultural, o serviço cultural ou o
insumo, obtêm menos resultados do que aqueles que integram todas
as dimensões que envolvem a cultura.

Vamos ter dois APLs eletroeletrônicos consolidados, na Região
Metropolitana e no Sul de Minas. Não errei. Além desses, vamos ter
dois moveleiros também consolidados, na Zona da Mata e no
Triângulo Mineiro.

O terceiro projeto é muito interessante porque, a princípio, parece
não ter nenhuma relação com a cultura. Estamos falando de um
projeto relacionado à cultura do Norte, do vale do Jequitinhonha e dc
Mucuri, reconhecidamente rica, mas pouco aproveitada. A
recuperação do Projeto Jaíba, iniciada pelo Governador Aécio Neves
no ano passado, com muito sucesso, o que trouxe? Trouxe,
independentemente dos resultados econômicos e sociais, essa visãc
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integrada. A Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos
vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas trabalha, por
exemplo, com um projeto de cozinhas sertanejas no Jaiba, tentando
reforçar a cultura local. Muitos imigrantes que estão indo para o Jaíba
vêm do Sul do País. Como é possível não se descaracterizar a cultura
do Jaíba? Acoplando-se ao Projeto Jaíba projetos que reforcem traços
culturais da região Norte, do vale do Jequitinhonha e do Mucuri. A
propósito, essa região, além de ser privilegiada, conta com muitas
ações do Governo de reforço das atividades de cultura. Isso está
sendo feito por meio da Secretaria de Cultura, em parceira com a
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas.

Outro projeto relacionado à cultura é o centro administrativo do
Estado, que está em fase inicial. A situação atual retrata uma
dispersão das unidades administrativas, gerando baixo trabalho,
pouca eficiência e desperdício. Uma das motivações é a baixa
funcionalidade dos prédios da Praça da Liberdade. Há uma
degradação desses bens tombados. Quem visita esses prédios hoje
nota uma clara degradação. As pessoas tentam resolver os problemas
de funcionalidade, colocando divisórias em vários pontos. Temos hoje
o centro administrativo já concebido pelo Instituto Horizontes, que
conhece e trabalha com a questão urbana e tem muito que agregar.
Além de ter participado da concepção física, o Instituto participa
também da concepção do espaço, o que vai ser o entorno do centro
administrativo, o que vai haver quando não estiverem ocorrendo
atividades e serviços públicos.

Uma segunda coisa concluída é a obra do BEMGE. Estamos
transferindo os servidores alocados na Praça da Liberdade para o
prédio do BEMGE na Praça Sete. Isso representa • possibilidade de
criar o centro cultural da Praça da Liberdade e • revitalização do
centro da cidade, que hoje está extremamente degradado, com
problemas de segurança, logística, etc. Sendo transferidas essas
pessoas. um efeito imediato seria a melhoria da segurança e de
outros problemas.

Existem negociações em curso com a INFRAERO, relacionadas
com o novo local do centro administrativo, no Aeroporto Carlos Prates.



Os resultados são os listados no "slide": melhoria dos serviços
públicos, aproximação física das unidades, redução de custos e
revitalização do entorno do centro. Aí, novamente o Estado trabalha
com a parceria do Instituto Horizontes, com a integração cultural e
artística em torno do centro administrativo.

O penúltimo projeto é o Centro Cultural Praça da Liberdade-Casa do
Conde, que vocês já devem conhecer. Havia a situação inicial de
atividade administrativa sem a funcionalidade dos prédios e a
ausência de equipamentos culturais integrados na Capital. Estão em
andamento a reforma e a redefinição do uso dos prédios históricos da
Praça da Liberdade e adjacências. O prédio do BEMGE, que
possibilitará a instalação do centro cultural, já foi reformado e aguarda
a realocação. O resultado desse projeto será a implantação de um
complexo de atividades culturais, educacionais e turísticas, conforme
demonstrado no mapa.

O último projeto está muito ligado ao acesso à cultura e refere-se à
inclusão digital. A situação inicial era de exclusão, mas, hoje,
encontra-se em andamento um projeto de inclusão em 23 municípios,
com a implantação de 23 centros vocacionais tecnológicos, quatro
bancos de dados sociais e 9 unidades móveis. Minas foi escolhida
como projeto-piloto de inclusão digital do Fundo de Universalização do
Serviço de Telecomunicações, que deverá ser descontingenciado no
próximo ano. Até o final de 2004, serão concluídos 100 telecentros
que garantirão o acesso dos cidadãos às informações. O resultado
desse projeto será a inclusão digital em 108 municípios, com a
implantação de 108 centros vocacionais, 108 bancos de dados sociais
e 117 unidades móveis, conforme demonstrado nos pontos do mapa.

Já foram garantidos 350 telecentros por meio da parceria entre o
IDENE e o Banco do Brasil. Além disso, será implantado pelo menos
um núcleo de inclusão digital com recursos do FUST em todos os
municípios mineiros, caso o projeto-piloto esteja em andamento e os
recursos sejam descontingenciados, conforme anunciado.

Quanto à relação planejamento-cultura, são essas as nossas
informações. Lembramos que nem todos esses projetos são do
Governo, que continua mantendo os equipamentos culturais de sua
responsabilidade e as demais atividades de apoio à cultura. Obrigado.
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A Sra. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Bernardo
Tavares de Almeida e reforçamos que a cultura é um insumo
indispensável ao desenvolvimento de qualquer povo. Como disse o
Secretário, se Minas Gerais detém o maior patrimônio cultural do
Brasil. o Norte e o Jequitinhonha constituem um tesouro inestimável a
ser mostrado, conhecido, reconhecido e preservado.

O Centro de Tradições Mineiras - CTM -, órgão da Secretaria de
Estado da Cultura, convida todos para participarem hoje, a partir das
118h30min, do projeto "Tempero, Viola e Cachaça", na sua sede,
localizada na Av. Assis Chateaubriand, 809, anexo à Serraria Souza
Pinto. Na sua terceira edição. o evento contará com a participação dos
Municípios de Sabará e Contagem. Sabará apresentará a Banda de
Música Santa Cecilia e a Orquestra Mirim, além da sua comida típica,
o ora-pro-nóbis, e o seu artesanato rico e variado.

O grupo de canto e dança afro da Comunidade dos Arturos e suas
quitandeiras estarão presentes, representando Contagem, além do
artesanato.

A Folia de Reis do Bairro da Serra, em Belo Horizonte, abrirá o
evento. A entrada é gratuita e o estacionamento da Serraria Souza
Pinto poderá ser utilizado.

Gostaria de lhes informar, ainda, que está sendo distribuído um CD-
ROM que trata do relacionamento entre a Telemig Celular e a cultura,
mostrando alguns dos resultados alcançados nos últimos cinco anos
de investimentos nessa área e ilustrando o poder transformador da
parceria entre a empresa. o Estado e o meio cultural por meio das leis
de incentivo à cultura.

Além desse conteúdo, o CD-ROM traz uma versão em PDF do livro
"Do Marketing ao Desenvolvimento Cultural", escrito por Marcos
Barreto Correia, responsável na Telemig Celular e na Amazônia
Celular pelo programa de desenvolvimento cultural. A obra tem o
objetivo de compartilhar, com os profissionais do meio cultural e de
toda a sociedade, as reflexões e as experiências construídas na
atuação da Telemig Celular no cenário cultural de Minas Gerais.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
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questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações
pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer sua
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
A Sra. Presidente - A primeira participação vem da Secretaria de

Estado do Turismo de Minas Gerais, por meio de Maria Cristina
Dourado, Diretora de Documentação e Pesquisas: "A Secretaria de
Estado e Turismo de Minas Gerais agradece o convite e parabeniza
pelo fórum. Lembra que cultura e turismo estão de mãos dadas.
Propomos que, no próximo fórum, haja um grupo de trabalho voltado
para a questão da cultura e turismo em Minas Gerais. Informamos que
o projeto Biblioteca Especializada em Turismo já foi entregue ao
Ministério Público. O Secretário, Deputado Herculano Anghinetti,
almeja que essa biblioteca seja a maior do Estado, voltada para a
área do turismo".

O Sr. Luís Antônio Eguinoa - Bom-dia. Sou Superintendente de
Projetos e Captação de Recursos da Fundação Clóvis Salgado. Peço
perdão, porque o que tenho a dizer, de alguma forma, já foi
mencionado por todos os componentes da Mesa. Minha pergunta não
é dirigida a nenhuma pessoa específica, mas peço ao Prof. Lasmar
que comente alguns desses itens que, embora já tenham sido
expostos pelos componentes da Mesa, trazem outra visão e
contribuição. A questão central do tema "Financiamento da Política
Cultural" não deve se restringir exclusivamente a algum aspecto em
particular, especialmente o aumento de um percentual na lei de
incentivo à cultura, um percentual de renúncia de ICMS.

Apontamos cinco itens importantes: a cultura tem um financiamento
circular, por intermédio de um "mix" de possibilidades. A primeira
possibilidade é o financiamento público. Todos nós temos
conhecimento sobre o aumento das dotações orçamentárias, que
chegaram a patamares mínimos nos últimos anos, especialmente no
Estado de Minas Gerais. Percebemos que os recursos próprios dos
entes públicos, oriundos de bilheterias e outros bens, gerados por
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intermédio de mecanismos de lei de incentivo à cultura, vêm financiar
exatamente o custeio das entidades. Isso significa urna deformação.
Não é possível que as entidades tenham de gerar recursos próprios
por meio de lei de incentivo à cultura ou de mecanismos de captação
para gerar seu próprio custeio.

No caso do Palácio das Artes, isso significa 85 0 c de sua receita
própria, que vai para o custeio por meio de mecanismos da lei de
incentivo à cultura.

Estímulo à abertura de linhas de crédito com uma carteira especial
por meio do BDMG. Acredito que o Prof. Jota D'Angelo vá falar sobre
o assunto. Como no passado existiram linhas específicas de crédito,
poderia ser discutida abertura de outras linhas de crédito como
existem para outras atividades.

A ampliação das possibilidades de autofinanciamento. A cultura tem
um vetor importante que é o autofinanciamento e aqui faço coro com
diversos companheiros: no caso dos espetáculos com bilheteria e
outras rendas, seria oportuno e desejável a revisão da legislação da
concessão de meia-entrada e outras taxações do setor cultural. O
setor cultural corno gerador de desenvolvimento não pode ser
penalizado com uma legislação que lhe retira parte dos ganhos, que
representa uma boa parcela do autofinanciamento da produção.
Sabemos o que isso significa, especialmente para aqueles produtores
que contam com bilheteria ou venda de produtos.

Com relação ao aumento do percentual da renúncia fiscal de ICMS
de 0,3% para 0,5%, como se propõe. tenho vários aspectos a
considerar mas abordarei apenas um, que me parece extremamente
importante. Esperamos que junto a isso venha um estudo de
viabilidade da criação de uma "blindagem" legal,
anticontingenciamento do fundo. Devemos tratar esse aspecto com
bastante maturidade. Sabemos que a qualquer sinal de dificuldade
financeira do Estado, há um contingenciamento dos fundos, como
houve, no ano passado, com o Fundo Nacional de Cultura. Não
adianta criar-se um fundo sem uma política de anticontingenciamento.

A parceria público-privada é a revisão mais ampla da Lei de
Incentivo à Cultura, e esperamos aproveitar o fórum para nos
aprofundarmos nos mecanismos de seu aperfeiçoamento.
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"Aperfeiçoar o mecanismo é contrapartida obrigatória", diz o art. 70 da
lei. A simples supressão desse artigo, como muitos desejam, merece
reflexão mais aprofundada. Contrariamente ao que muitos imaginam,
que ampliaria a facilidade de captação, isso significaria a redução de
importante parcela dos recursos que financiam a cultura, exatamente
a parcela privada da parceria Estado - iniciativa privada. Ao suprimir-
se a contrapartida, suprime-se a parceria, que é um dos princípios
basilares da Lei de Incentivo à Cultura. E, se isso acontecer, o Estado
passa a ser o único financiador do bem cultural, e o universo
corporativo estaria "adquirindo", entre aspas, a custo zero, o direito de
realizar "marketing" cultural, com tudo o que o termo tem de
significado positivo e especial e o que representa de valor subjetivo
para a empresa.

Seria interessante rever os mecanismos de concessão de 20%,
ampliando-se as possibilidades para além de bens e serviços e
melhorando-se os mecanismos de controle. A simples supressão,
salvo melhor juízo, poderá ser considerada inconstitucional e lesiva
aos interesses do Estado e aos da própria categoria cultural.
Obrigado.

O Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Não me ative a
esses aspectos do orçamento direto do Sistema Estadual de Cultura
porque isso foi falado o tempo todo. O nosso orçamento direto é
insuficiente, assim como o da Secretaria, das suas fundações
vinculadas, da TV Minas e da Rádio Mineira. Mas estou inteiramente
de acordo que não é chover no molhado. Na cultura não estamos
fazendo o queríamos, o que deveríamos. Estamos deixando de
cumprir determinadas coisas por falta de recursos.

O IEPHA, por exemplo, é uma fundação que precisa de carros para
fazer suas vistorias no interior, para apoiar os municípios nos seus
inventários, etc. O seu orçamento é insuficiência.

Além de resolver essa questão da insuficiência do orçamento, o que
podemos fazer já? Primeiro, o FUNPAT. Segundo, os termos de
ajustamento de conduta. O Presidente Otávio Elísio está lutando para
que o IEPHA tenha participação nos recursos oriundos, e o seu
antecessor, Flávio Vilelia, também batalhou por isso. Ao organizar
meus arquivos, vi muitos ofícios do Prof. Flávio Vilelia dirigidos ao
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Ministério Público pedindo que os recursos oriundos dos termos de
ajustamento de conduta fossem para o IEPHA para que tivesse o
recurso da multa e alimentasse o FUNPAT. Dizer que o recurso
orçamentário é insuficiente não é chover no molhado. Volto a dizer
que não estamos fazendo o que gostaríamos, o que deveríamos.

O caso do Palácio das Artes também é claro. Por sua imponência,
pelo dinamismo da sua captação de recursos extra-orçamentários
tem-se a impressão de que está num céu de brigadeiro. Isso não é
verdade. A orquestra passa por problemas de salários - a SEPLAG
tem dificuldade de equacioná-los - assim como coral lírico e o corpo
de dança. Estão totalmente engessados na política salarial em vigor.
Estamos perdendo competitividade, perdendo gente. O próprio
Palácio das Artes, que aparentemente está num céu de brigadeiro,
tem problemas. Apesar disso, acho que está encaminhando bem as
soluções que lhe são dadas. captando as leis, buscando parcerias,
indo ao SEBRAE, etc.

No caso do gabinete e das suas superintendências. muitas vezes as
coisas não ficam muito transparentes. Estamos tentando mostrar isso
a todos. Estão ligados ao gabinete do Secretário uma rede de cinco
museus; a Superintendência de Bibliotecas que tem por competência
a articulação das bibliotecas de Minas, municipais inclusive, e manter
a Biblioteca Pública Luiz de Bessa; o Arquivo Público Mineiro; e a
Superintendência de Ação Cultural. Ou seja, estão ligadas ao gabinete
do Secretário atividades finalísticas pesadas e delegáveis.

Ontem, o Márcio Meira disse que o nosso problema é que a
demanda da cultura é intangível. Não é como na saúde, a pessoa
adoece, vai ao posto de saúde e se o médico não está lá ela protesta.
Há uma intangibilidade. E preciso induzir essa demanda para que ela
realmente apareça. A nossa função é dupla: induzir e atender. A
indução da demanda por espetáculos, pela leitura, etc. Ele usou a
expressão "dor de dente cultural". A Biblioteca Pública Luiz de Bessa
atende 600 mil leitores por ano. Se diminuirmos o seu atendimento e
cortarmos o seu orçamento, sentiremos a dor de dente cultural. Hoje.
nos "rankings" de audiência, a TV Minas está bem próxima das tevês
comerciais e está sendo muito bem avaliada quanto a sua
programação. Se a enfraquecermos, também veremos a dor de dente



cultural. Todas as crises da Rádio Inconfidência causaram um abalo
muito grande na população, nos artistas e nas cantoras. Está aqui a
Ana, de Itabira, que não me deixa mentir.

Temos dor de dente cultural sim, e só há um remédio para curá-la: o
orçamento público da administração direta e indireta.

Precisamos partir para alternativas, como os termos de ajustamento
de conduta, o FUNPAT e a Loteria mineira. Temos de reativar a idéia
do 1% para 2% no ICMS cultural. São questões que talvez não
tenham sido ainda suficientemente abordadas. Estamos fazendo isso
agora.

A Sra. Mara do Nascimento - Foram citados vários pontos negativos
no formato atual da lei. Quero saber se será possível corrigi-los ainda
para o exercício de 2005.

Outra pergunta: atualmente há grande morosidade no processo de
análise. A publicação continua sendo de 60 a 90 dias, mas estamos
recebendo a primeira correspondência com 7 ou 8 meses. Isso
significa perda de um ano no processo entre a data de entrada do
projeto e o recebimento da última correspondência, que permite a
captação. Quero saber se há ação capaz de mudar, de imediato, esse
mecanismo.

O Sr. Leopoldo Nunes da Silva Filho - A pessoa indicada para
responder seria o Márcio Meira, do Ministério da Cultura, que
participou da reunião de ontem. Sou da SECOM, mas como fiz parte
do Ministério da Cultura, tentarei responder até onde sei.

A forma como os projetos eram apresentados pelos proponentes e
avaliados pelo Ministério da Cultura não agregava nenhum valor.
Restringia-se à avaliação técnica do projeto, que enviado para o MIC,
recebia um PRONAC, era encaminhado a um parecerista e era
devolvido ao proponente. Escolhiam-se, a dedo, alguns pareceristas,
preferencialmente de Brasília, para facilitar a tramitação do processo.

Estamos buscando compartilhar essa responsabilidade também com
as empresas. A medida que se enumeram as demandas por setores e
áreas, pode-se fazer com que as empresas, tanto as privadas quanto
as públicas, planejem melhor o investimento para cobrir setores que
recebem o carimbo, mas que nunca foram atendidos nesses dez
anos.



A reforma que se está fazendo na Lei Rouanet baseia-se nas 10 mil
contribuições que recebemos durante os seminários realizados no ano
passado. no País, com o objetivo de atender à expectativa dos
produtores culturais. Na verdade, fizemos um grande diagnóstico para
planejar o investimento com as empresas.

Descobrimos que cerca de 80% das reivindicações dos proponentes
podem ser atendidas com decretos e portarias internas do próprio
Ministério da Cultura. Não se fazia necessária mudança profunda na
lei tal qual está. Parece-me que cerca de 20% do texto da lei é que
deve ser alterado.

Sinceramente. não me sinto à vontade para falar sobre o tema, que
ficou a cargo das Secretarias de Fomento e de Formulação de
Políticas, com o Célio Xavier e o Paulo Riguez, que poderiam
responder mais profundamente essas questões.

Com relação à análise de projetos e à morosidade, havia quatro ou
cinco guichês no Ministério da Cultura que recebiam projetos.

Havia música, artes cênicas, livro e leitura, audiovisual - não me
lembro o quinto -, e foram concentrados numa única Secretaria. Foi
uma forte mudança estrutural, já que a demanda por projetos é muito
grande. Há um "site" da Secretaria de Fomento que procura dirimir
uma série de dúvidas, justificando as deficiências que estão ocorrendo
no momento. Tenho presenciado um enorme esforço da equipe do
Ministério da Cultura para tentar normalizar a situação. Na verdade, o
problema foi de gargalo. Tudo ficou acumulado numa única
Secretaria, e estão procurando dar conta disso. Com  a mudança na
Lei Rouanet, que deve ser anunciada até o final de 2004, isso deve
ser amenizado.

A Sra. Presidente - Comentário e pergunta para a Sra. Eliane
Parreiras. do Sr. Hélcio Queiroz. da Associação de Moradores AMAR,
de Conselheiro Lafaiete. (- Lê:)

"Gostaria de chamar a atenção para a fragilidade dos inúmeros
centros comunitários espalhados pelo Estado. criados e mantidos pelo
terceiro setor e funcionando como produtores e difusores da cultura.
Em Conselheiro Lafaiete, faço parte da diretoria da AMAR, que há
cinco anos criou uma biblioteca comunitária. No local também
oferecemos cursos de artesanato e violão, com professores
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voluntários, e realizamos campanhas de incentivo à leitura, cidadania,
cultura e educação ambiental. Nossa biblioteca funciona em uma
garagem alugada - e inadequada - e corre sério risco de ser fechada,
já que a contribuição mensal das famílias associadas mal dá para
pagar o aluguel do imóvel. Há um ano tivemos que fechar a água da
biblioteca para economizar R$10,00 por mês. Apesar de a AMAR ser,
por lei, entidade de utilidade pública municipal, somos desprezados
pelo poder público local. Como iniciativas comunitárias podem ser
apoiadas para que não sejam extintas?".

A Sra. Eliane Parreiras - A questão da descentralização é um ponto
de centralização dos recursos para o interior e outras regiões. Isso é
um grande entrave, e deve ser pensado e discutido. Volto à parceria
entre terceiro setor, poder público e iniciativa privada, para tentar
solucionar essa situação. A primeira questão é a descentralização.

A segunda diz respeito ao financiamento para atividades
comunitárias e sociais, e existe hoje uma gama de possibilidades de
financiamento. Quem gere esses projetos deve estar atento e buscar
tais possibilidades. Falamos em leis de incentivo, Fundo da Infância e
da Adolescência, investimentos diretos de instituições que
desenvolvem trabalhos mais focados nas questões sociais, e
investimentos do exterior. Quer dizer, deve-se ampliar esse leque de
possibilidades de financiamento, e hoje todos ficam centrados na
questão das leis de incentivo à cultura. Muitos projetos, às vezes, não
tem enfoque cultural, mas muito mais social. Deve, então, haver a
busca pela ampliação das fontes e pela interlocução com o poder
público e outras organizações do terceiro setor. Infelizmente não
existe fórmula, mas devemos buscar financiamentos alternativos, o
único caminho hoje para consolidarmos ações e termos mais
visibilidade e reconhecimento do poder público.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Eliane Parreiras. Perguntas para
o Dr. Bernardo: de Marília Machado Rangel, do IAB-MG: "O Plano-
Diretor de Belo Horizonte recomenda o uso multifuncional para todos
os bairros como forma de garantir a vitalidade urbana. Sendo o centro
administrativo de uso monofuncional, o que o Estado de Minas pensa
sobre esse aspecto do Plano-Diretor?"; também de Marília Machado
Rangel: "Há cursos ou ações previstas no projeto Estrada Real que
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fortaleçam a preservação da cultura local e não só o turismo
receptivo? Quais são eles?": de Solange Sarmento, Coordenadora de
Cultura: "Maior investimento em estrutura física por meio de
construção de equipamentos culturais em regiões carentes não
deveria ser considerado como projeto estruturador do Governo?': e de
Carlos Alberto: "Por que o Governo de Minas gasta tanto com
comunicação na TV, no rádio e nos jornais e não disponibiliza
recursos para investimentos na Secretaria de Cultura?".

O Sr. Bernardo Tavares de Almeida - Só recebi perguntas que
elevam a alma. Quanto à primeira pergunta sobre o Plano-Diretor,
volto a mencionar que, para a concepção do centro administrativo,
existe um trabalho conjunto da Secretaria de Planejamento e Gestão
do Governo de Minas com o Instituto Horizontes, que tem habilidade e
expertise" em desenvolvimento regional e política urbana. Isso deve

estar sendo pensado, e imagino que esse espaço não será, de fato,
como já foi dito. monofuncional. Teremos algo inovador que agregue o
que está no Plano-Diretor de Belo Horizonte. Mais informações podem
ser conseguidas com o próprio Instituto Horizontes, por meio do Dr.
João Camilo Pena, ou com o Gerente Executivo do projeto, o meu
chefe e Secretário de Planejamento e Gestão. Antônio Anastasia.

Em relação à segunda pergunta, sobre ações previstas no projeto
Estrada Real que fortaleçam a preservação da cultura local, acho que
a concepção da Estrada Real é exatamente essa. Divide-se a Estrada
em circuitos, e cada circuito tem como núcleo, como nó integrador, a
cultura dos municípios que o compõem. Então a concepção já é a de
preservação da cultura local.

Na verdade, vai ocorrer um ciclo: na medida em que se capacitam
pessoas para disseminar e dar informações, enfim, para atender ao
turismo, estamos reforçando a cultura local. As pessoas não perdem
sua identidade cultural quando são capacitadas para o turismo. Não
me lembro quem, mas alguém já mencionou a ligação entre turismo e
cultura, que nunca devemos perder de vista.

A terceira pergunta é sobre o maior investimento em estrutura física
por meio da construção de equipamentos culturais em regiões
carentes. Particularmente, não conheço os projetos para o Norte de
Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri, mas imagino que devam existir. 0



lu

que conheço de equipamentos culturais que estão sendo construídos
ou mantidos relaciona-se com a Estrada Real e com a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Se a pessoa interessada desejar,
pode vir conversar comigo depois deste debate, porque posso tentar
fazer um levantamento sobre o que está sendo previsto.

Mas lembro que a Comissão de Participação Popular presidida pelo
Deputado André Quintão, neste ano, vai revisar o Plano Plurianual de
Ações Governamentais com impactos na lei orçamentária. Então,
caso não existam projetos, o momento para as pessoas se
manifestarem por meio da Comissão de Participação Popular é este,
para que possamos aprimorar o orçamento do próximo ano.

O Deputado André Quintão - Pedi a palavra à Sra. Presidente,
Deputada Ana Maria, para complementar a resposta do Bernardo.

Foi aprovada, no Plano Plurianual, uma emenda que regula a
implantação de um centro cultural regional no vale do Jequitinhonha.
Essa emenda popular foi apresentada pelo Instituto Sociocultural Vale
Mais e algumas entidades da região. Na negociação interna da
Assembléia, foi incorporada ao Plano Plurianual, mas sem a previsão
de recursos orçamentários para o ano de 2004. Assim, a Assembléia
realizou, no dia 19 de junho, na cidade de Virgem da Lapa, uma
audiência pública com o movimento cultural da região. E agora, no
FESTI VALE realizado em Salinas, foi formado um grupo de trabalho
com algumas entidades da região para, na revisão participativa do
Plano Plurianual, apresentar a proposta, incluindo a discriminação de
valor financeiro e de formato de gestão, que será incorporada como
emenda não só ao Plano, mas também à lei orçamentária de 2005. E
uma ação específica para o vale do Jequitinhonha.

A última pergunta é: "Por que o Governo de Minas gasta tanto com
comunicação em tevê, rádio e jornais, e não disponibiliza recursos
para investimentos na Secretaria de Cultura?".

Quanto ao gasto com comunicação em tevê, rádio e jornais, não
conheço os valores em relação a todo o sistema de cultura,
comparando um com o outro. Como trabalho no planejamento e no
orçamento, o que posso mencionar é que, desde três meses atrás,
estamos recompondo e elevando o orçamento do IEPHA, de forma
que já foi autorizada a compra de veículos e a reforma dos prédios da
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Praça da Liberdade. O desembolso financeiro - e aí não estou falando
de orçamento, mas de dinheiro - previsto para este ano gira em torno
de R$2.000.000,00. Estamos trabalhando para revigorar e dar fôlego
ao IEPHA. e essa é uma ação que tende a ser reforçada no
orçamento do próximo ano, ou seja, investimentos na área da cultura.

O Sr. Sílvio Vinhal - Sou da região do Triângulo, de ltuiutaba, mas
hoje resido em Belo Horizonte. Falarei sobre tópicos ainda não
abordados. Em cultura, não podemos esquecer que uma pequena
parcela de gastos deve ser para preparar agentes culturais. Não vejo
grande empenho dos órgãos que cuidam da cultura em fazer esse
preparo. Não adianta levarmos mais dinheiro para o interior se essa
pessoas não forem capacitadas para administrar esse dinheiro e
entender o que é cultura.

Nos municípios pequenos. percebemos que as pessoas não dão
valor ao bem cultural que possuem ou que é produzido lá. Temos visto
que muita coisa tem sido perdida ao longo do tempo, porque essas
pessoas não dão valor ao seu bem cultural.

Nosso sistema de concessões de rádio e TV é completamente
equivocado. Há disseminação de concessões de rádio e de TV para
igrejas e pessoas sem conhecimento, sem formação, sem
envolvimento nem percepção do seu papel como agente cultural.
Vemos reprodução de programas e programações vazias de
abordagens culturais na mão de pessoas que não têm nenhuma
formação nem qualificação para fazer isso. Nesse fórum, isso ainda
não foi abordado. O que vamos fazer para que isso mude? Não
adianta liberar mais dinheiro se as pessoas que estão fazendo cultura
não são bem-preparadas. O que a diarista, a empregada que liga o
radinho e ouve sua programação, recebe de cultura dessas pessoas
que estão com esse poder enorme e poderiam difundir cultura de
verdade? Mesmo percebendo esse fato, não fazemos nada para
mudá-lo. Não estamos preparando nem formando essas pessoas.

Infelizmente, hoje há pirataria, mas ela tem feito muito mais pela
cultura que o Estado, porque ela democratiza o acesso à cultura,
ainda que penalize o artista. O que podemos fazer para concorrer com
isso, pondo alguma coisa positiva no lugar da pirataria? Temos de
usar um mecanismo tecnológico, que hoje é barato, para tentar fazer
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chegar àquele que não tem poder aquisitivo o que chamamos de
cultura. Obrigado.

O Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Farei um
comentário rápido a respeito de Conselheiro Lafaiete e o centro
comunitário. Temos de sair deste fórum com uma clara visão de que o
financiamento da cultura nas três instâncias de Governo deve ser
solidário, pactuado. Temos de dizer às Prefeituras de Minas que
projetos locais, de baixo custo são de importância inquestionável para
sua comunidade e devem ser, em primeira instância, acolhidos por
sua comunidade por inteiro. E fácil dizer que gosto de minha banda,
no entanto, quando estraga um saxofone, quero mandá-lo para a
Secretaria de Cultura para ver se há dinheiro para consertá-lo, ou
então para o Programa Nacional de Bandas. O projeto deve ser
acolhido por inteiro, pois, se o centro cultural é importante, e acho que
o Espaço Lafaiete é importante, ele não pode ficar fraco, anêmico,
tornando-se uma dor de dente cultural. Então, se ainda é uma dor de
dente cultural para Lafaiete, teremos de induzir a comunidade a isso.
Assim, deixo aos grupos de trabalho a tarefa de refletir sobre a
necessidade de atendermos o apelo de Brasília e o nosso apelo
particular. Os municípios têm que colocar em operação modestos, se
for o caso, ou ambiciosos, se puderem, sistemas de financiamento da
política cultural local: as manifestações folclóricas, a cultura popular,
os centros comunitários e as pequenas bibliotecas municipais. Isso
não significa que o Estado e a União vão se eximir, mas que estamos
caminhando para concretizar o sistema nacional, que não é só de
desejos, mas de realizações, práticas. Assim, não sei da situação
específica de Lafaiete, mas temos de sair daqui tendo em mente que
a solução não cabe apenas à União nem ao Estado: os municípios
também têm de se comprometer na medida das suas possibilidades.

Tivemos aqui a experiência do Fundo de Cultura, da Prefeitura, que
sofre esse problema do contingenciamento, e o Eguinoa fala em
blindagem. No nosso caso, a blindagem é dada pela Constituição
Federal, em que se diz que, se criado o fundo estadual, ele terá uma
vinculação orçamentária autorizada. Ora, uma vez que haja
vinculação orçamentária, estaremos na mesma situação da saúde e
da educação. Portanto, não precisamos nos preocupar com essa
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estória da blindagem.
A questão da descentralização, que a Eliane Parreiras abordou

muito bem, começa por esse arcabouço institucional. Os conselhos
municipais de patrimônio estão funcionando? Temos 670 cadastrados,
mas quantos estão realmente funcionando? E preciso um arcabouço
institucional eficiente e novo para isso, também com os conselhos de
cultura, os fundos municipais de cultura, a legislação municipal, etc.

Sei que é chover no molhado, mas, procurando aberturas, que não
criam novidades institucionais ou legais. mas que precisamos debater
neste fórum, aproveitando a Elza Cataldo a meu lado, gostaria de falar
da regulamentação do Fundo Estadual de Apoio à Indústria
Cinematográfica - FEAIC -, que também está com zero em seu
orçamento, ano após ano, e de que somos os gestores. enquanto o
agente financeiro é o BDMG. Esse é um Fundo diferente do FUNPAT.
porque é rotativo. Essa é uma maneira de olhar a indústria
cinematográfica e do audiovisual como microempresa cultural e apoiá-
la como precisa: de uma forma empresarial, mas com tratamento
diferenciado. Então, acho que uma boa articulação com Brasília, na
política de audiovisual, é essa ponte dos fundos, como o FEAIC.
Então, com a articulação com Brasília e com o Fundo estadual, os
nossos cineastas poderão ter um tratamento de microem presa rios, o
que não acontece atualmente. Pois não. Elza.

A Sra. Elza Cataldo - Gostaria apenas de reforçar essa idéia do
FEAIC. que me parece uma solução muito interessante. Não se trata
simplesmente de um financiamento a fundo perdido, mas de algo que
pressupõe que a atividade cinematográfica seja também
financeiramente rentável, que pode ter vida própria. E só podemos
constituir um cinema de qualidade tendo também uma indústria
cinematográfica de qualidade. Assim. o FEAIC representa, para nós,
uma saída interessante e muito digna, de nos entendermos como
parceiros, ativos, responsáveis e atuantes nessa ação, que não é só
cultural, mas também financeira.

O FEAIC é uma reivindicação antiga da categoria ligada ao cinema
em Minas Gerais, e ele já existe. Ou seja, existe a lei, mas é mais uma
lei que não funciona. Espero que possamos retomar essa idéia de
uma forma construtiva e produtiva, lembrando que o cinema pode ter,
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com o FEAIC, um canal de existência em Minas Gerais.
O Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Já comentei com a

Deputada Ana Maria, mas gostaria de dar-lhes uma notícia. Não
gostaria de entrar naquele velho discurso do Secretário de Cultura
Adjunto que vem aqui dizer que estamos fazendo ou vamos fazer isso
e aquilo, mas não resisto, pois nos foi feita uma provocação, e, por
uma feliz coincidência, estamos em negociação com a Fundação João
Pinheiro, para que, em 2005, tenhamos implantado um programa de
capacitação de gestores de política cultural em todo o Estado de
Minas Gerais, descentralizado, fazendo uso dos "campi" da UEMG,
quando for o caso - por exemplo, em Uberaba e ltuiutaba -, ou, onde
não existirem, em parceria com universidades. Será um programa
estruturado entre o Centro de Estudos Históricos da Fundação e a
Superintendência de Ação Cultural da Secretaria, na linha que você
propôs, que é corretíssima. Se não prepararmos os gestores
municipais para planos de cultura, inventários, os códigos de posturas
municipais e de obras, etc., é impraticável a política cultural a partir de
Belo Horizonte, porque não se tem nem com quem falar; não há
interlocução.

A sua expectativa também é a nossa. Se tudo caminhar bem, em
2005 você terá notícias sobre o programa de capacitação de gestores
de políticas culturais.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Com a palavra, o Sr.
Marco Antônio.

O Sr. Marco Antônio - Leopoldo Filho, os quatro pontos do Sistema
Nacional de Cultura são importantíssimos. Até que estejam
implantados nos 27 Estados e nos mais de 25 mil municípios, com
apoio do Ministério das Cidades ou do Ministério da Cultura, não é
importante acrescentar-lhes novos itens. A Lei Rouanet, durante
muitos anos, foi a única fonte de captação de recursos, quando eram
atendidas necessidades imediatas. Já passou da hora de essa lei
atender necessidades culturais de longo prazo. O mesmo devem fazer
Estados e municípios, conforme suas áreas.

Celina, de nada adianta encontrarmos caminhos, se não pudermos
compartilhá-los. O Executivo da Capital precisa organizar-se e
convidar as outras cidades que têm suas leis, a fim de compartilhar



suas descobertas e novos achados, para que haja real crescimento de
Minas

Elza, parabéns pela sua exposição. Como ocorre com a merenda
escolar e com os remédios, há superfaturamento de projetos da lei de
incentivo. Não podemos saber se é obsessão ou obstinação o fato de
um artista apresentar um projeto de R$50.000,00, captar R$5.000,00
e conseguir fazer sua montagem. Existem pessoas exagerando. Mas
muitas pessoas, como você, estão indo à luta. Precisamos reconhecer
essa diferença, a fim de tratarmos de projetos culturais, porque nem
tudo é superfaturamento.

A Eliane falou muito bem sobre livre circulação de idéias e acesso
democrático à cultura. E uma utopia para a qual o mundo está
caminhando lentamente. O investimento social das empresas é uma
realidade. Precisamos encontrar formas de fortalecer e estimular as
empresas, para que não invistam somente naquilo que tem a sua
cara. ou seja, naquilo que vende sua imagem ou seu interesse.

O Rômulo Duque disse que os 25 0 das instituições estão
retornando à lei de incentivo. Isso é importante, mas devemos ir além
da lei, devemos ser fora-da-lei. O Dr. Lasmar fez referências à Loteria
Mineira. E algo impressionante. Precisa ser feito. A Bete falou muito
propriamente que a carga tributária é indecente e desumana para
aqueles que não pertencem a associações. No caso do Sistema
Nacional de Bibliotecas, pior que ficar durante 14 anos discutindo é
vê-lo receber uma rasteira após ser implantado, voltando ao zero.

Minas Gerais, pelo seu passado, nunca será insignificante no
cenário nacional. Cidades como Porto Alegre, Curitiba, Salvador, São
Paulo e Rio de Janeiro passaram muito à nossa frente. Belo Horizonte
conseguiu recuperar-se no cenário das Capitais em razão da lei
municipal e dos 68% da lei de incentivo. E perigoso simplesmente
retirar-se isso em prol de cidades do interior, voltando-se à estaca
zero.

Lembro aos participantes que não devemos imitar as ovelhas da
fábula de Esopo que foram ao covil do leão velho e faminto.
Precisamos ser espertos, ficar do lado de fora e olhar dentro do covil
para ver se existem ossos e rastros das ovelhas que lá entraram.
Estamos apoiando a criação do Fundo, mas nao desejamos que seus
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recursos sejam destinados à compra de caminhões para o Corpo de
Bombeiros.

De nada adianta lutarmos pelo Fundo para, de repente, ele não ficar
em nossas mãos. Concordo com o colega do Palácio das Artes, acho
que o anticontingenciamento do Fundo é primordial. Não importa se o
Governador vai aprovar ou não. O que importa é que o
anticontingenciamento aconteça. Aí, vamos saber se o Governador é
realmente amigo das artes e da cultura de Minas Gerais. Muito
obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Muito obrigada,
Marco Antônio. Com a palavra, o Sr. Leopoldo.

O Sr. Leopoldo Nunes da Silva Filho - Marco Antônio, o diagnóstico
que você faz da Lei Rouanet é o que concluímos. Na verdade, a Lei
Rouanet, tal qual foi posta, era apenas um mecanismo, não tinha
nenhuma política por trás. Foi um salve-se-quem-puder e vimos três
distorções graves nesse modelo, que engendraram a mudança que
estaremos apresentando em breve. A primeira distorção é o Estado
passar a competir como produtor independente. Há uma fatia grande
de recursos para financiar o equipamento de Estado. Com isso, o
Estado deixou de botar a mão no bolso, de fazer a reforma de seus
equipamentos e de implementar suas políticas culturais. A segunda
distorção grave é o alto investimento dos Bancos por meio de
institutos e das fundações culturais, que também passaram a competir
com o produtor independente. Há um Banco privado que tem
R$15.000.000.00 anuais de renúncia fiscal e aplica 100% no seu
próprio instituto. A terceira é a concentração em dois Estados,
particularmente em produtores que têm mais acesso a um maior
poder de "lobby". Essas três distorções drenaram os recursos que
serviriam para a produção independente e representam mais de 60%
dos recursos da Lei Rouanet. Isso gerou uma anemia cultural muito
grande no País na medida em que os Governos Estaduais e
Municipais foram deixando de colocar a cultura na pauta central das
suas políticas e passaram a competir utilizando as leis locais que,
muitas vezes, geravam esse mesmo tipo de distorção. Acreditamos
plenamente na economia da cultura. A Bahia, por exemplo, fez um
tremendo investimento na infra-estrutura do turismo, há cerca de 10



anos, e, recentemente, foi feita uma grande pesquisa com os turistas.
Nessa pesquisa descobriram que os turistas iam à Bahia por causa da
cultura baiana e que eles não haviam feito nenhum grande
investimento no desenvolvimento da cultura baiana. Existem dois tipos
de turismo: o turismo natural e o turismo cultural. A cultura pode vir a
representar uma grande economia para o País, como vimos em
alguns pontos específicos. E nisso que acreditamos. Esse recurso
público - no caso do Governo Federal, temos. incentivados, cerca de
R$400.000.000,00 e mais R$200.000.00000 não incentivados -
poderá cumprir um papel muito grande de desenvolvimento e de
regulação da atividade cultural no País. Estamos trabalhando no
âmbito da SECOM, com as empresas estatais, para tornar os critérios
de investimentos transparentes. Você não se importaria em perder um
projeto. se soubesse o criterio utilizado na avaliação. Quando você
não sabe qual é o critério, você se ressente. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigado. Leopoldo. Antes da Celina Albano
responder às perguntas orais, existem duas perguntas feitas por
escrito para serem respondidas. Celma Souza, da Secretaria
Municipal de Cultura de Divinópolis: "Na sua opinião, como acabar
com os atravessadores, agências de captação entre os artistas e
empresas que cobram até 30% do valor do projeto?".

Vilmar Oliveira: "Na sua gestão na Secretaria Estadual, havia um
programa de apoio às bandas de música e tradições populares. O que
foi feito desse programa?"

A Secretária Celina Albano - Com relação à divulgação da Lei
Municipal de Cultura de Belo Horizonte, ela se encontra no 'site" da
Prefeitura. Recebemos uma série de convites para ir às cidades
explicar a lei, e temos ido.

A própria Secretaria tem levado representantes ao interior para
trabalharem essas leis de incentivo. Isso é excelente, apesar de
estarmos em constante aprimoramento. Temos muito orgulho de ter
uma lei que serve de referência para outras pessoas. Uma lei não
pode ficar congelada muito tempo. Todo ano tentamos modificá-la.
Temos ainda algumas modificações que deveriam ser feitas em
termos da própria lei e que devem ficar para a próxima gestão.

Outra coisa que gostaria de dizer é que temos um relacionamento
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direto com os produtores culturais, tentando passar-lhes informações,
aperfeiçoando a sua própria qualificação. Digo que a nossa avaliação
é cada vez maior. Sempre somos chamados para discutir a
contrapartida. Como já foi enfatizado aqui, ela é fundamental.
Estamos num processo de aprimoramento dessas contrapartidas. Elas
são usadas de uma maneira muito positiva para dar reforço às nossas
ações culturais, aos nossos projetos e programas. O próprio
patrocinador do projeto tem gostado muito de ver como estamos
usando a contrapartida em locais em que não seria mostrada. Tudo
isso vem trazer um ganho muito grande em relação a ela. Criamos um
setor para receber os produtores, para discutir que contrapartida será
melhor. Encontrei, quando cheguei, caixas de livros e CDs, tudo
parado. Hoje temos uma linha de atuação muito focada, municiamos
nossas bibliotecas, nossos centros culturais, levamos uma série de
eventos à programação desses centros, por meio da contrapartida.

Em relação à questão de Belo Horizonte, quando dizem que Belo
Horizonte está caindo no "ranking" das cidades, não concordo, pois
penso que nossa cidade está em alta. Não sou Pollyanna, detesto o
modelo boazinha. Acho que Belo Horizonte está em alta, mas não
chegou onde queremos. Quero lembrar aqui, mais uma vez, que é
importante ter uma política focada e com orçamento. Vou dar um
exemplo em relação à área de artes plásticas, que não é muito
discutida. Belo Horizonte sempre chamou atenção no meio das artes
plásticas brasileiras. Estou vendo aqui a Yara Tupinambá e outros
artistas que sempre tiveram destaque muito grande, mas que
sofreram com uma certa defasagem. Hoje tivemos a coragem de
mudar um prêmio que estava na sua 25a edição, chamado Pampulha,
no Museu de Arte, passando-o para um programa que tenho o maior
orgulho de dizer que já virou modelo no País. Estou me referindo à
chamada Bolsa Pampulha. Em vez de dar um prêmio para um artista,
fizemos outra coisa. Os premiados do Prêmio Pampulha sempre
foram os maiores e os melhores do País. Mas temos de oxigenar essa
questão de premiação, temos de criar outros caminhos para gerações
que estão surgindo. Criamos, então, um recurso que veio do Tesouro,
uma bolsa para 12 artistas. Esses artistas que vêm de diferentes
partes do País estão usando essa bolsa. Tivemos agora a primeira



etapa do concurso. Os candidatos têm de morar em Belo Horizonte,
têm de produzir aqui. Há um acompanhamento de críticos, para lhes
dar condições boas de trabalho. Essa bolsa está sendo dada na
Fundação Marco Antônio Vilaça, que pegou o nosso modelo. Ela já foi
levada para Fortaleza e para São Luís. Em geral, a nossa auto-estima
é muito baixa. Sempre achamos que não estamos chamando a
atenção, mas isso não é verdade.

Abordarei uma questão importante para a retomada da política
cultural. Fui Secretária de Estado e sempre disse não ser adepta da
mineiridade, mas tenho grande orgulho da nossa produção nas
diferentes regiões. Temos de acreditar mais no nosso potencial e no
nosso patrimônio cultural.

Com relação à pergunta da Selma, a questão é não pagar os
atravessadores e buscar os setores públicos voltados para o apoio e a
assessoria na montagem de projetos. Na Secretaria, há o grupo da lei,
que se aperfeiçoa e assessora os produtores culturais a cada ano.
Então, não se deve pagar os atravessadores. As extorsões devem ser
trazidas à Secretaria. E preciso que se tenha uma posição mais
tranqüila e enérgica.

Quanto ao apoio às bandas de música, lembro-me de um programa
que possuía um diferencial fantástico, que era a parceria do BEMGE.
Ficamos mais pobres. em termos de apoio e entusiasmo, quando
perdemos esse banco. Esse programa foi formatado em grande parte
na Superintendência de Ação Cultural e contava com uma aliança
fantástica. Convidamos os músicos maravilhosos da Polícia Militar e
da orquestra sinfônica a ser os professores das oficinas. Ele não se
limitava à doação de instrumentos, mas passava pelos três eixos da
Secretaria, incluindo o de formação, porque só poderiam ter acesso
aos instrumentos as bandas que participassem das oficinas. Havia
difusão da tradição de Minas, com realização de festivais nas
diferentes regiões do Estado. As bandas vieram para Belo Horizonte e
participaram de uma final sensacional na Praça de Santa Tereza.
Enfim. o BEMGE usou muito bem as bandas em suas propagandas, o
que ninguém pensava. E importante que os nossos atores e grupos de
teatro sejam utilizados nas propagandas institucionais para mostrar
que eles apóiam as ações do Estado. Ainda havia o aspecto da
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memória da tradição. Buscamos selecionar os grupos e reciclar o
acervo, com as músicas que gostariam de tocar; convidamos o
Wagner Tiso e a Cláudia Cimbleris, além de outros grandes músicos.
Infelizmente, com a venda do BEMGE e uma série de outras
modificações, o Governo Estadual deixou esse programa para o
Governo Federal, que, na época, não respondeu à altura. Ainda há
tempo de retomar o programa Para Ver a Banda Passar.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Obrigado, Secretária
Celina. Para finalizar o debate, há um bloco de perguntas dirigidas ao
Secretário Lasmar, à Bete e ao Rômulo. O Marco Antônio também faz
uma pergunta para a Eliane.

O Sr. Régis Gonçalves, do Centro de Comunicação da UFMG,
pergunta ao Secretário Lasmar onde está o gargalo da articulação
entre a Secretaria e as universidades. A UFMG, por exemplo, dispõe
de um instrumento específico e privilegiado de interlocução, a
Diretoria de Ação Cultural, que, além do Festival de Inverno, com 36
edições já realizadas, articula inúmeras outras ações culturais e está
apta a dialogar com outras instituições.

Pergunta de Fernanda Maia, atriz e produtora, dirigida ao Secretário
Lasmar: "A viabilização de projetos culturais encontra-se condicionada
à aprovação de leis de incentivo. Como foi apontado ontem, há a
possibilidade de outros caminhos? Como fazer chegar amplamente as
informações sobre tais vias de financiamento à classe artística?".

Outra pergunta de Fernanda Maia, também dirigida ao Lasmar: "A
cultura, como direito social, formação da identidade nacional e mesmo
como indústria criativa, deveria prever uma parceria entre o poder
público e os artistas, para que se atinja a sociedade; no entanto,
poucos são os privilegiados. As políticas culturais estão condicionadas
a interesses mercadológicos. Além da melhoria do orçamento, faz-se
necessário pensarmos nos mecanismos de avaliação qualitativa, para
que outros interesses artísticos sejam atendidos".

Pergunta de Luciana, para Rômulo Duque: "A exemplo de nossa
atuação em rádio e TV, em que Minas manda para outros Estados sua
técnica e seus profissionais, não nos falta um investimento real na
formação e na profissionalização do produtor cultural? Não é
importante que sejam estabelecidas parcerias com os diversos
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setores para que isso ocorra, eliminando o amadorismo corrosivo, que
por vezes invade e desacredita o setor?".

Pergunta de Eliana Ávila, da Secretaria de Educação de Contagem,
para Bete Arenque: 'Por que as leis de incentivo à cultura são pouco
divulgadas? Se a lei de incentivo à cultura de Minas é tão antiga. por
que estamos pobres em cultura?". Passo a palavra ao Secretário
Lasmar, para responder às perguntas.

O Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Respondo ao
Marcos sobre as bandas, dizendo que o programa continua, porém
numa escala diferente de quando o BEMGE o apoiava. Neste ano,
acolhemos 47 bandas, com financiamento da CODEMIG e algo em
torno de 500 e poucos mil reais.

Nesta semana lançaremos, com a TV Alterosa, várias vinhetas na
linha de educação patrimonial, pedindo ao interior de Minas que
também preste atenção a suas bandas. Essas vinhetas foram
produzidas em parceria conosco, na Secretaria. A agência de
publicidade que nos atende produziu as vinhetas, a TV Alterosa cedeu
a Alterosa Cine e Vídeo e estamos levando ao ar. nos 853 municípios
o programa 'Acolha sua banda". O programa continua num outro
formato, mas continua.

Em relação às leis de incentivo municipais, em que você pede que
Belo Horizonte exponha seus casos, temos tido essa preocupação. No
Fórum Regional de Desenvolvimento Regional do Leste Mineiro, em
Coronel Fabriciano, levamos a Chefe de Gabinete da Secretaria de
Cultura de Belo Horizonte. Silvana (...), para falar sobre o modelo
"fundo mais lei". Em Governador Valadares, fizemos outra exposição.
Em Juiz de Fora, levamos um representante de Muriaé para expor o
modelo de financiamento da Prefeitura, baseado no IPTU e no ISS.
Levamos nosso anfitrião, o Secretário de Cultura de Juiz de Fora, para
mostrar como funciona o Fundo. Temos feito essa via-sacra nos
fóruns regionais de cultura, que implantamos em Minas Gerais.

O Régis me pergunta sobre os gargalos. Gostaria de descobri-los
juntamente com você. Temos de considerar que eles existem em
algum lugar e talvez seja facílimo desbloqueá-los. Temos o Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Extensão e o Fórum Sudeste, integrado
pela UFMG, que era coordenado pela Universidade Federal de São
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João dei-Rei. Participei de duas reuniões com esse fórum para
montarmos uma pauta. Sei o que fazem a UFMG, a Pró-Reitoria de
Extensão e a Secretária de Cultura, mas temos de conhecer isso de
forma mais organizada. Vocês precisam conhecer o que pensamos e
como precisamos de sua parceria. Por exemplo, em 2005 queremos
implantar o 10 Circuito Universitário de Música Instrumental Mineira e
Dança Contemporânea, em parceria com os Pró-Reitores de
Extensão. Se não tivermos uma articulação fina com todos vocês, não
poderemos circular com todos os grupos de dança contemporânea e
música instrumental.

Algumas vezes, os gargalos são facilmente superáveis, bastando
que azeitemos as reuniões com os Pró-Reitores de Extensão e
acertemos a pauta.

A Fernanda pergunta sobre mecanismos alternativos para financiar
seus projetos, extra-lei.

Infelizmente, não existem, e esse é nosso impasse. Hoje, estamos
buscando esses mecanismos e o Fundo pode ser um deles. A
Secretaria não tem, no seu orçamento corrente, espaço orçamentário
para acolher projetos que, embora prioritários, foram recusados pelos
patrocinadores. Muitas vezes, nossa comissão técnica de análise de
Projetos aprova, concede o CA, é do interesse da Secretaria, do ponto
de vista de política pública, implementar o projeto, e eles não
encontram patrocínio, inclusive para os nossos projetos, haja vista o
caso da Fundação de Arte de Ouro Preto, que, até hoje, não
conseguiu um patrocinador. Nossa Superintendência de Museus
também nunca o conseguiu, como está afirmando a Presidente da
FAOP. Portanto, o drama que você vive como artista é o que nós, da
política cultural, vivemos.

Marcos, gostaria de pedir-lhe que refletisse mais sobre a sua frase:
... o nosso dinheiro alocado para compra de carro de Bombeiro.". Por

"nosso dinheiro" só posso entender que você está se referindo ao
dinheiro do povo, do público, não dos artistas. Se é do público, não ha
nada errado em ele ser alocado. Mas se você diz: "o nosso dinheiro'
da cultura comprando carro do Corpo de Bombeiros, esclareço que
são cinco unidades do Corpo de Bombeiros, feitas sob encomenda
para o IEPHA, que é o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e
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Cultural, carros mais leves, com jato não de água mas de vapor
d'água para não derrubar o casarão quando está pegando fogo, que
trafegam com mais tranqüilidade pelas ruas das cidades históricas e
atenderão a cinco núcleos históricos. Se você me disser que isso não
é da cultura, teremos um campo para debate. Se você me disser que
isso poderia ser atendido pelo FUNPAT e descarregado da Lei de
Incentivo à Cultura, estou de acordo.

Aproveito minha última intervenção para lembrar do FEAIC. que,
uma vez aprovado, possibilitará que retiremos os projetos de
audiovisual da Lei de Incentivo à Cultura, dando-lhe mais espaço
orçamentário.

O Jota D'Angelo tem defendido a idéia de microempresa cultural.
Não temos sabido tratar essa questão ou essa categoria, O Rômulo
Duque nos alerta para o fato de que nem entrar no SIMPLES eles
conseguem, pois não são considerados pelo sistema. Todas as vezes
que implementarmos o que já está aí e eliminarmos irracional idades
que estão aí, abriremos espaço na Lei de Incentivo à Cultura para os
projetos dos artistas. Mas, até nesse ponto, você concorda comigo de
que o carro do Corpo de Bombeiros é da cultura. A Elza Cataldo é da
cultura, ela não vai para o BDMG. não vai para o FEAIC. porque não
existe alternativa, e não podemos deixar essa turma no sereno.
Somos todos da cultura. Obrigado.

O Sr. Rômulo Duque - Luciana. quanto à questão do não-
profissionalismo do produtor cultural, com o advento das leis de
incentivo à cultura, todo o mundo passou a ser produtor cultural. O
processo de fomento e financiamento da produção teria que estar
estabelecido em orçamento, lei de incentivo, financiamento e fundo,
porque possibilitaria que diversos setores pudessem atuar. O que
ocorreu na política nacional de cultura é que se esqueceu todo o resto
e tudo agora virou lei de incentivo. Portanto, quando um agente
cultural ou um mobilizador cultural chega a uma Secretaria, é
aconselhado a procurar a Lei de Incentivo. E ele, na verdade, precisa
de um outro tipo de instrumento. Colocou-se tudo dentro do mesmo
saco e todos passaram a ter o nome de produtor cultural. Isso trouxe
sérias conseqüências, e você fala sobre desacreditar o setor
profissional. etc. Procuramos, com nossas propostas, separar essas
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questões. Na esfera municipal, a questão foi resolvida, por meio de
uma política negociada com o setor cultural e com a população.
Sessenta por cento da renúncia fiscal do município está indo para o
Fundo Municipal de Cultura, para projetos específicos: 40% para o
setor produtivo profissional. Temos de criar o espaço próprio para que
o produtor profissional se aprimore, constitua-se como produtor
profissional de fato, como empresa, podendo registrar-se no
SIMPLES, deixando de lado o medo de tomar atitudes.

Temos de acabar com esse medo, com esse pudor, porque a Lei de
Incentivo à Cultura visa a atingir o mercado, o profissional. Então, não
dá para colocar tudo num mesmo saco. E importante destinar
recursos próprios para outro tipo de atividade, não misturar as coisas,
de forma que isso resguarde a imagem de todo o setor, do produtor
profissional, do agente cultural, do mobilizador cultural, que acabam
tendo de entrar num mercado que não é deles.

A Sra. Bete Arenque - A Eliane pergunta-me por que as leis de
incentivo são pouco divulgadas. Tenho uma outra pergunta para você:
por que a educação não se deixa permear pela cultura, por que a
saúde não valoriza a cultura? E por isso que as coisas da cultura não
chegam. Há vários anos tento entrar na escola formal e debater com
os formuladores dos conteúdos programáticos a função vital e
essencial da arte na formação de uma criança. A escola faz o
indivíduo aprender a pensar, mas não valoriza o aprender a ser, o
aprender a criar. Isso é importantíssimo para que a nova geração seja
capaz de determinar seu próprio caminho.

A área da saúde, por exemplo, não enxerga que a arte, o criar, o ser
são importantes para minimizar seus custos, para a sua manutenção
da saúde. Da parte dos artistas, não é que as leis não sejam
divulgadas. Da parte da Secretaria de Cultura, acredito que também
não. Acho que a educação e a saúde têm de mostrar para as pessoas
o quanto são importantes a arte e a cultura na formação do ser
humano de uma sociedade pretensamente sadia, tanto em termos
sociais quanto em termos financeiros. Não entendo, por exemplo, por
que na escola formal, as crianças de 7 a 14 anos não têm aula de
dança, de teatro, de música, como têm aula de matemática. Não
entendo por que a escola formal não vê a necessidade vital de colocar



arte na formação do ser humano. Tem muito dinheiro investido na
educação, na saúde e muito pouco - uma esmola - na arte e na
cultura.

A Sra. Eliane Parreiras - O Marco Antônio falou sobre a utopia do
acesso democrático. Não vamos dizer que está tudo bem, pois é um
processo longo, e as barreiras sociais, culturais e econômicas são
muito grandes. Alguns projetos e alguns processos de formação de
público colaboram muito para isso. Outra questão fundamental é o
papel regulamentador do Estado - aí. falando em todas as instâncias -
para que esses projetos financiados por meio das leis de incentivo à
cultura tenham essa contrapartida social do acesso democrático. Acho
que também deve haver essa cobrança por parte da iniciativa privada.

A empresa também tem de se preocupar com o fato de que o projeto
tem contrapartida social e que, é claro, há questões financeiras para
se fecharem planilhas de projeto. Temos de estar conscientes disso,
mas é papel tanto das empresas quanto do Estado acompanhar e
cobrar dos produtores.

Você comentou que as empresas não investem em projetos que não
tenham a sua cara. Acho difícil o que você está dizendo. Ninguém
associará sua imagem a algo que não lhe atrai, o que não significa
que só se associe a projetos elitistas ou a apenas determinada arte.
Naturalmente, a empresa vai associar-se àquilo em que acredita e que
tenha seu perfil, mas isso não implica exclusão de projetos com
vertente de pesquisa de linguagem, que não dão tanta visibilidade.
Essas coisas são conciliáveis, dependendo do perfil de atuação da
empresa.

A Sra. Maria Augusta Nóbrega Cesarino - Cumprimento a
Assembléia Legislativa e a Secretaria pela realização deste fórum.
mas minha intervenção é um triste lamento.

A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, as leis municipal e federal têm
um item da maior importância, chamado Literatura. mas que, a meu
ver, deveria chamar-se Livro e Leitura. Esta é uma questão
fundamental no Brasil e está na base dos problemas do teatro. da
música e do cinema.

Nos países em que o cinema, o teatro e a televisão são fortes, a
literatura também é fortíssima, e, conseqüentemente. a média de
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leitura de seu povo - não digo dos intelectuais - é muito acima da
média dos brasileiros.

Embora esse seja o maior problema da cultura e da educação no
Brasil, vejo acontecer um fórum técnico em que não há espaço para a
cadeia produtiva do livro.

Já trabalhei na área de tratamento da informação, ciência e
tecnologia. Atualmente, pelo apreço à literatura, milito na área de
biblioteca pública.

Na cadeia produtiva do livro, a biblioteca existe para o uso do
público. Mas que uso é esse, se não o preparamos e não lhe damos
acesso ao livro?

A Mesa fala de assuntos gerais pela ótica de quem milita no teatro,
na música e no cinema. Mas quem fala pelos que militam na área de
literatura? Cadê o escritor? Cadê a cadeia de livrarias, num país que
tem menos livrarias que Buenos Aires e cujas regiões Jequitinhonha,
Mucuri e Norte de Minas não têm uma única livraria?

Quando falo de leitura, não estou falando de educação. Triste a
região em que a pessoa só lê quando está na escola. Quando sai da
escola, não lê mais nada. Como lerá um texto de teatro? Como
entenderão um filme, se é uma geração que não lê e que,
infelizmente, não está atendida como deveria neste fórum?

Várias vezes se falou de biblioteca. A Superintendência poderia falar
de todas as minhas grandezas e misérias. Poderia dizer, por exemplo,
que apresentou um belíssimo projeto estruturador, chamado Por uma
Minas Leitora, voltado para os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e
para o Norte de Minas, abrangendo toda a cadeia produtiva do livro. E
Minas tem uma excelente literatura, tanto infantil quanto adulta, que
vai muito além de Guimarães Rosa, que falou da nossa realidade.
Coitado! Hoje ele é muito mais citado que lido. E é citado pelas elites;
ele, que não tratou delas, mas do mundo real.

Infelizmente, como estava muito ansiosa porque em momento algum
ouvi falar-se da cadeia produtiva do livro, que abarca muito mais gente
que o cinema e o teatro, envolve recursos volumosos e muito
emprego - embora nossas editoras estejam sendo vendidas para
editores multinacionais, e as mineiras para as paulistas -, fiz uma
pergunta para o representante do MINC. Foi constrangedor. porque



todos percebemos que ele não conhecia a 'Lei do Livro'. que é
propositiva. mas muito objetiva. Recomenda que cada Estado tenha a
sua "Lei do Livro. O art. 70 dispõe que o Conselho de Política
Monetária do Banco Central do Brasil estabelecerá limites e condições
especificas para a constituição de linhas de crédito especiais para as
editoras e para o sistema de distribuição de livros. Estão implícitas ai
as livrarias, bibliotecas e centros culturais. Os Ministérios da Cultura.
da Educação e do Planejamento estabelecerão, na LDO, recursos
para implementar programas anuais de manutenção e atualização de
acervo de bibliotecas públicas, universitárias e escolares, incluindo o
sistema braile. As bibliotecas públicas e escolares viraram uma rede
de pedintes. Editores e escritores fogem, com toda a razão, dos
bibliotecários, pois sabem que tudo que fazem é pedir.

Essa é uma questão objetiva, e espanta-me que o MINC, que está
discutindo um Plano Nacional de Livro e Leitura - que será objeto de
um fórum nacional em Brasília, em novembro -, tenha criado um grupo
de trabalho para promover integração e definir suas políticas públicas
na área de livro, leitura e biblioteca. E esse grupo de trabalho é
integrado pela Secretaria de Articulação Institucional, ontem aqui
representada pela Secretaria de Políticas Culturais, etc.

Esse assunto é da maior importância e é grave, mas acaba não
sendo incluído nos debates. Uma justificativa que ouvi para a cadeia
produtiva do livro não estar adequadamente representada neste
encontro foi que a leitura é tão importante que mereceria um fórum à
parte. Tenham a santa paciência, daqui a dez anos! Queria deixar
registrado esse protesto.

A Sra. Maria Regina Moura - Serei breve, porque a Bete já abordou
alguns pontos que eu queria mencionar. Vou fazer a leitura para não
ultrapassar o tempo.

Enxergar a cultura do ponto de vista antropológico só reforça que
não existe desenvolvimento humano sem cultura. E hoje a cultura está
sendo discutida mundialmente e numa grande rede, o que possibilita
trocar experiências, conhecer a diversidade cultural. conhecer e
respeitar. Não existe desenvolvimento sustentável sem se discutirem
diversidade cultural nem biodiversidade, mas vale ressaltar que a
cultura gera economia, mas a economia não gera cultura.
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Renúncia fiscal não é deixar de receber 3% de ICMS, é investir, por
meio dos projetos, em cultura, educação, segurança, saúde preventiva
e, por fim, gerar desenvolvimento econômico. Então, a afirmação que
não quer calar: é preciso que o artista seja reconhecido como
protagonista que é e fazer valer de vez seu direito de criar, produzir e
circular. Muito obrigada.

A Sra. Cana Cristiane Prestes da Costa - Boa-tarde. Agradeço o
convite e serei breve. Sou Presidente da comissão que julga os
projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Parabenizo a
iniciativa da Assembléia e da Secretaria do Estado. Participei da
comissão que organizou este fórum. Na verdade, desejo lamentar o
fato de não estar presente uma pessoa da Secretaria de Fazenda, o
que faz muita falta. Estamos em uma manhã muito importante e rica
em informações e questionamentos, e não está presente uma pessoa
da Secretaria de Fazenda. Tenho a certeza de que não só eu teria
questões para esse representante da Fazenda, mas também outras
pessoas. Ficou uma lacuna nesta manhã de discussões, tendo em
vista que temos um fundo, na lei municipal, que fica contigenciado no
orçamento do município e que, como disse a Celina, sofre grandes
atrasos. Então, há problemas gravíssimos relacionados a isso. Tenho
certeza de que também seria do interesse do Estado participar dessa
discussão, justamente porque ele criará um Fundo, que terá ligação
direta com a Secretaria de Fazenda. Há uma verba carimbada para
esse fundo. Deixo, então, o meu agradecimento a este fórum, que
penso ser de fundamental importância. São muito interessantes esse
diálogo e essa abertura para a discussão, não só com a classe
artística, mas com todos os representantes do Estado e dos
municípios, os produtores culturais e o Ministério da Cultura, que está
muito bem representado. Por fim, repito o meu comentário sobre essa
lacuna, mas tentaremos complementá-la nas reuniões de discussão
dos grupos, na parte da tarde. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cana. A ausência de um representante
da Secretaria de Fazenda também foi objeto de uma observação do
Carlos Alberto. Em nome do Deputado Domingos Sávio e do Lasmar,
digo que as propostas consensuais e aprovadas na plenária de
amanhã serão evidentemente objeto de uma ampla negociação
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política com o Governo Estadual, incluindo a operadora Secretaria de
Fazenda. Este é um evento para que construamos o rumo desejado e
consigamos. a partir daí, uma discussão política maior, não com uma
secretaria ou outra, mas com o Governador do Estado. Com a
palavra, a Sra. Silvana Pessoa, da Fundação João Pinheiro.

A Sra, Silvana Pessoa - Sou Silvana Pessoa, pesquisadora do
Centro de Estudos Históricos da Fundação João Pinheiro, instituição
pública de planejamento, pesquisa e ensino do Estado. Faço aqui um
depoimento, uma provocação para a continuação deste debate e uma
manifestação de apoio à realização deste fórum. Faço parte de uma
equipe que se dedica a estudar os mecanismos de financiamento à
cultura há seis anos, e, particularmente. a Lei Estadual de Incentivo à
Cultura de Minas, há aproximadamente quatro anos, com apoio da
própria lei e da Telemig Celular. Creio que não existe hoje no Brasil
nenhuma lei de incentivo à cultura estudada tão minuciosamente
como a do nosso Estado. Ressalto que temos contado, nesse período,
com o interesse e a colaboração da secretaria executiva da lei, que
nos autoriza o acesso ao seu banco de dados e, por vezes, troca
conosco informações ou manifesta suas indagações. Recentemente,
finalizamos mais uma etapa desse estudo, que, em breve, será
disponibilizado para todos os interessados na forma impressa ou pelo
"site" da Fundação João Pinheiro. Nosso esforço de pesquisa tem sido
feito para avaliar o andamento e os resultados desse importante
instrumento, de forma reflexiva e crítica, ou seja, analisando seus
benefícios e seus limites e levando em consideração os interesses, os
valores e as perspectivas dos três parceiros envolvidos: o Estado, o
mercado e a sociedade.

Nossa lei tem efetivamente motivado as empresas a iniciarem ações
de patrocínio cultural e, em muitos casos, de forma continuada e
intensificada, embora grande parte do empresariado ainda
desconheça essa legislação e seu potencial de retorno para a imagem
corporativa.

De 1998 a 2002, os projetos foram patrocinados por 378 empresas e
grupos empresariais de Minas. Foram incentivados nesse período
quase 94 milhões, sendo 12,5 milhões referentes à quitação de débito
inscrito em divida ativa. Porém. todos sabemos que esses recursos
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encontram-se concentrados, por todos os ângulos de análise.
Sabemos também da dramática situação vivida pela Secretaria: por

um lado, um valor de renúncia que já alcançou o teto permitido: por
outro, um crescimento contínuo da demanda potencial por incentivo a
projetos. Essa é a realidade que nos foi apresentada de forma
corajosa, responsável e transparente pelo Superintendente de Ação
Cultural, José Eduardo Liboreiro.

Está claro que a lei não resolve toda a questão. Por isso concordo
com a primeira parte do lema de Pedro Paulo Cava: precisamos
urgentemente de mais verba para a cultura; um fundo para atender a
projetos de natureza mercadológica ou de interesse prioritário da
política cultural; muito mais recursos orçamentários: maior
concentração entre as políticas; recursos das várias esferas e setores
governamentais e assim por diante.

Porém, ainda que conseguíssemos tudo isso em curto e em médio
prazos, as questões de política cultural não se esgotariam. Por isso
discordo da segunda parte do lema e defendo mais verba e mais
verbo, este nos dois sentidos: palavras e ações. As escolhas, a
definição de preferências e de prioridades com a participação da
sociedade e de seus representantes em espaços definidos -
conselhos, comitês, redes e outros -, tornam-se cada vez mais
imprescindíveis nas democracias atuais para o enfrentamento dos
problemas. A produção do conhecimento, com a qual estamos
comprometidos, tem a pretensão de subsidiar esse debate e o
processo de tomada de decisões; e, para isso, muito trabalho de
reflexão, sensibilização, mobilização, organização e representação
ainda está para ser feito. O que é de interesse geral? O que é de
interesse do Estado? E do mercado? E do Terceiro Setor? Qual é o
papel de cada um?

Isso não está claro, hoje é debate fundamental aqui e no exterior e
pressupõe compartilhamento de poder e de responsabilidades. Não
há receitas e respostas prontas para esses questionamentos. Cabe a
nós construir essa história assumindo nossos direitos e deveres de
cidadania, e creio que é o que estamos aqui livremente realizando.

O Sr. Everlan Stutz - Boa tarde. Meu nome é Everlan e sou
especialista em patrimônio cultural. Faço uma indagação à Mesa,
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principalmente ao Secretário Adjunto, Prof. Lasmar. Estamos
discutindo formas de financiamento da cultura, mas não podemos
esquecer que o apoio institucional do Estado a projetos que não têm
visibilidade, às vezes, é muito mais importante que um financiamento.
Por quê? O Estado, quando apóia institucionalmente uma ação
cultural, força o município e a própria comunidade a se inserir naquele
processo.

O nosso projeto de preservação da casa de Tiradentes não foi
aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura no ano de 2003,
embora tenha sido aprovado em 2002, o que possibilitou diversas
conquistas para a comunidade de Ouro Branco. Então peço aos
representantes do Governo que analisem essa questão política a
partir do apoio institucional a projetos que têm importância para o
Estado, como é o caso da casa de Tiradentes, patrimônio localizado
às margens da Estrada Real. em Ouro Branco, que está dentro da
linha de proposta do Governo do Estado, que é incentivar o turismo a
partir de atividades culturais.

E precisamos articular, não pensar somente nessa questão do
financiamento de políticas, porque outros setores, como a segurança
pública e o meio ambiente, utilizam o apoio institucional do Estado
para fortalecer suas ações.

Por exemplo, a COPASA está fazendo uma campanha para buscar
pessoas desaparecidas. A conta de água traz o nome e a foto da
pessoa. Poucas pessoas conhecem a importância da casa de
Tiradentes, desse monumento para a história de Minas, tanto que foi
tombada porque não há uma ampla divulgação desse projeto
institucional por parte do Estado.

Estávamos discutindo o financiamento. As demandas nunca serão
atendidas como a gente quer. porque o Estado está correndo atrás de
dinheiro, o município está correndo atrás de dinheiro, o produtor
cultural está correndo atrás de dinheiro, mas podemos fazer muito
mais com ações significativas e simples.

As pessoas não conhecem o todo do patrimônio histórico localizado
às margens da Estrada Real. Conhecem o projeto superficialmente,
não conhecem as especificidades de cada cidade, não conhecem a
identidade cultural de cada município, porque não há nenhuma açao
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voltada para divulgar os monumentos localizados às margens da
Estrada Real, não há nenhuma ação institucional do Estado que
viabilize essas ações.

Minha pergunta é direcionada aos gestores do Governo: como
buscar formas de apoio institucional que não resolvam apenas a
questão do financiamento? Precisamos de financiamento na cultura,
mas que possa colaborar com essas ações sem investir dinheiro
diretamente, que norteie e colabore com os projetos culturais
desenvolvidos não só na Estrada Real, mas em todo o Estado. O
patrimônio de Minas tem de ser protegido não a partir de um foco,
mas em toda abrangência histórica do vale do Jequitinhonha até o Sul
de Minas. Deixo essa indagação.

Gostaria que o Governo expusesse quais propostas institucionais
são realizadas diretamente com a comunidade para dar apoio a
projetos, como o da casa de Tiradentes, que conseguiu transformar a
realidade social de uma comunidade. Era um prédio abandonado,
estava em ruínas e hoje está restaurado, com atividades culturais,
mas não tem espaço suficiente, nem apoio do Estado para sua
divulgação e expansão. Precisamos não só de financiamento, que é
primordial, mas também de políticas institucionais direcionadas pelo
Estado para que as comunidades tenham essa interlocução,
mantendo diálogo permanente e contínuo. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Agradecemos ao
Everlan. O Deputado André Quintão teve de se ausentar. E bom que
os companheiros saibam que continuamos com a rotina dos trabalhos
na Assembléia. Eu mesmo participei de duas comissões hoje, pela
manhã. Sem a nossa presença, a Comissão de Direitos Humanos
teria de encerrar os trabalhos por falta de quórum. Perdoem-nos
alguns minutos de ausência. Dando seqüência, ouviremos o Sr. Kuru.

O Sr. Kuru - Boa tarde a todos. Peço desculpas à Mesa por minha
demora. Estamos em um processo bacana. Milito no setor cultural há
15 anos. Sempre fomos apaixonados por essa área, mais do que
profissionais, e sempre vivemos uma condição de guerrilha, de
trincheira, de reclamação e sofrimento. Hoje vemos uma possibilidade
mais concreta, de trabalhar no campo da proposição e,
principalmente, no da articulação.
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Esse fórum é um ponto de partida. não de chegada. Teremos
trabalho para valer a partir de agora. Todos estão batalhando muito. A
partir de agora. com as conclusões a que chegamos e com a
articulação possível entre as Secretarias Estadual, Municipal e a
Assembléia Legislativa, de forma bem democrática em todos os
campos do setor cultural, trabalharemos muito mais.

Se hoje não conseguimos envolver tudo o que é transversal à
cultura - se aqui não estão presentes o Secretário de Fazenda e
representantes das áreas do turismo e da educação -, esse é um
ponto em que devemos trabalhar, para, talvez neste ou no próximo
ano, conseguirmos realizar seminários em que se abordem esses
aspectos transversais, que são fundamentais. Não há possibilidade de
a cultura, sozinha, agir ou transformar o que quer que seja, como se
fosse uma grande panacéia ou solução para todos os problemas do
Estado. E preciso haver uma vinculação com os outros setores, que.
infelizmente, não estão aqui representados.

Não sei se isso está planejado, pois não participei da organização
do evento, mas penso que toda a discussão feita hoje deve ser
sistematizada e publicizada para todo o Estado e todos os setores. A
discussão que fizemos aqui - e não só os resultados, mas também o
conteúdo dos debates - tem de chegar aos 853 municípios do Estado,
pois isso permitirá a disseminação da informação. Há aqui umas 100
pessoas, mas somos muito mais, e isso precisa chegar a todo o
Estado. para que. nos próximos fóruns. tenhamos uma participação
quantitativa e qualitativa cada vez maior, o que só acontecerá se
conseguirmos sistematizar e publicizar tudo o que fizemos aqui para
todo o interior do Estado.

Também gostaria de abordar o aspecto da discussão temática, que
não conseguiríamos esgotar em um único fórum, embora tenham sido
abordadas aqui questões relativas à literatura, ao teatro, à dança e à
música. Seria procedente a realização de um fórum técnico específico
para discutir uma política estratégica para a área de música, e
gostaria de fazer uma pequena abordagem sobre o assunto, porque é
a área em que mais milito. Sou proprietário de um selo musical, tenho
uma produtora que trabalha nessa área, e trabalho na coordenação do
Projeto Conexão Telemig Celular de Música. que é um dos poucos
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projetos de circulação existentes no Estado, ao lado do Trilhas e de
outro cujo nome me esqueci.

Há um problema crônico e gravíssimo que precisa ser resolvido
neste Estado, e, para continuar a desenvolver o meu raciocínio,
gostaria de expor alguns dados. No primeiro semestre de 2004, a
indústria tonográfica brasileira, constituída pelas grandes gravadoras,
produziu cerca de 47 títulos, dos quais 1/3 é de absoluto lixo cultural:
1/3 é de artistas já renomados e consagrados, que estão no mercado
há anos; e talvez 1/3 de obras novas, minimamente apreciáveis. Ora,
no mesmo período, o mercado independente produziu cerca de 300
títulos, com uma qualidade riquíssima e maravilhosa, que muito
expressam o conteúdo cultural do nosso País. E óbvio que isso se
reproduz em Minas Gerais, apesar de não termos um parque
fonográfico industrial como há em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Aqui, toda a produção é independente; quer dizer, o artista faz o seu
disco sozinho ou em parceria com pequenos selos, também pouco
estruturados, enfraquecidos e sem condições efetivas de colocar a
música do Estado em circulação nacional, do ponto de vista
radiofônico, e sem condições de promover uma circulação física do
artista, por Minas Gerais ou por outros Estados. O que se dirá, então,
de pensarmos na exportação da música mineira, lembrando que
Minas Gerais tem a produção musical mais rica do País, como
reconheceu o próprio Ministro Gilberto Gil em recente depoimento.

Essa avaliação aponta para um contra-senso, um paradoxo absurdo.
Tendo a produção musical mais rica e mais diversa do Pais, não
conseguimos fazer com que a nossa música saia daqui. A exceção do
Clube da Esquina e dos três artistas "pop", quem está circulando?
Quando alguém vende 4 mil discos-e o Weber vai-me permitir dizê-lo-,
ele se torna Presidente da associação. O Estado tem 20 milhões e o
País 180 milhões de habitantes, e não conseguimos fazer com que a
nossa obra musical circule nem sequer no Estado.

Como não adianta ficar só na reclamação, temos algumas
proposições objetivas. Infelizmente a Celina, que fica assustada
quando digo isso, já saiu, mas é preciso, sim, uma intervenção estatal
nesse caso. E preciso que o Estado seja um parceiro efetivo dos
músicos e dos selos, possibilitando nova condição de circulação de
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espetáculos e de veiculação, nas rádios do Estado, das músicas
produzidas aqui. E preciso, sim, que se faça um seminário técnico,
para a formação dos programadores das rádios, porque hoje só tocam
aquilo que circula nas rádios do Rio e de São Paulo. Por mais que não
recebam "jabá", que não é problema em Minas Gerais, precisam,
culturalmente, tocar o que tocam na Jovem Pan e na Transamérica,
porque, caso contrário, não encontrarão espaço em nossa sociedade.
Precisamos reverter essa situação. Se o artista mineiro não é
conhecido, não é tocado, não será desejado por nenhuma Secretaria
de Cultura nem por populações de cidades do interior do Estado. Se a
obra maravilhosa de Weber não tocar em nenhuma rádio, nunca fará
"shows". A situação das rádios é de estrutura de poder, possuindo
erros históricos desde as concessões. Precisamos discutir isso em
parceria com o Estado. a fim de que a situação seja mudada.

Outro aspecto fundamental é a circulação In oco". Estabelecer-se o
circuito universitário em Minas Gerais é fundamental e estratégico.
Considerando-se 10 universidades, temos 300 mil estudantes
universitários, grande foco de formação e de identificação do que é
bom e presente na cultura do Estado. As pró-reitorias dessas
universidades podem, juntamente com o Estado, fazer um grande
circuito universitário não apenas com a área de música, mas também
com as de teatro e dança. As universidades possuem equipamentos,
teatros. pátios e pessoal técnico qualificado. Podemos criar um grande
circuito. Está faltando articulação da nossa parte. Este fórum pode dar
essa contribuição.

Outro caminho é inventariar e catalogar a produção musical do
Estado, distribuindo-a entre as Secretarias Municipais de Cultura.
Hoje, se um Secretário deseja contratar artistas, usa o catálogo do
"show business", que não possui nenhum artista mineiro, mas os que
estão na Transamérica, na Jovem Pan ou no programa do Faustão. O
Secretário não sabe quem são nossos artistas, não sabe, por
exemplo, quem é Pereira da Viola. Precisamos inventariar, catalogar e
dar publicidade à nossa produção musical. Num futuro próximo,
precisamos realizar um fórum técnico para discutir os problemas da
música, porque a situação é grave. Obrigado.

0 Sr. Presidente - "Kuru", agradecemos as suas palavras. Ontem
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ouvimos do Pedro Paulo Cava um desabafo e, ao mesmo tempo. um
relato de décadas de lutas e de trabalho em prol de várias conquistas.
Algumas foram feitas. Essa luta é infinita, a cultura nunca será
estática, senão deixará de ser cultura.

Ressalto a importância dos grupos de trabalho que serão realizados
hoje, à tarde. Preparamos este fórum durante dois meses, procurando
convidar todas as instituições. Ficamos felizes, porque algumas
dezenas aceitaram participar de forma ativa. Não conseguimos fazer
contatos com todas, porque o universo de entidades que atuam na
cultura mineira é fantástico.

Estabelecemos três pilares para a discussão da cultura, fazendo
com que seja ampla, universal e democrática. Ao se debaterem as
interfaces entre a União, o Estado e o município, a relação entre a
sociedade - o terceiro setor e o poder público e o financiamento da
cultura, a discussão não está dirigida somente ao teatro ou à música,
mas a todas as áreas. Estamos considerando a literatura. A Maria
Augusta disse que estamos fora do tema. Não penso assim.
Avaliamos muito a situação.

Se fôssemos tentar construir um painel para cada aspecto temático
da cultura, teríamos que construir uma centena desses painéis, e não
iríamos contemplar todos os segmentos, porque como dizer qual é
mais ou menos importante em matéria de cultura? Coloco-me à
vontade por ser um apreciador e um consumidor voraz do que há de
produção cultural e artística, embora muito aquém do que deveria ser,
mas, com certeza, um cidadão partícipe e membro do processo
cultural brasileiro, como o são todos os cidadãos brasileiros.

Fico à vontade por não ter tomado partido deste ou daquele aspecto
e senti que assim foi a postura dos demais expositores. Mas aí entra o
que o "Kuru" disse, de forma muito apropriada. Ninguém tem a
pretensão de esgotar esse processo aqui. O André acabou dizendo
que a Fazenda, em qualquer governo, tem um componente muito
mais operacional do que político. Embora se fale muito em política
macroeconômica do Governo Federal, alguém vai ter a intenção de
discutir com o Palocci política social ou cultural do País? Alguém vai
ter a ilusão de discutir com o Fuad. Secretário de Fazenda, a política
cultural? Podemos, devemos e vamos fazê-lo, mas, antes, temos que



ver a posição do segmento cultural, dos representantes do povo
mineiro e levá-la a quem de direito, ao Governador de Estado, ao
Secretário de Cultura e tentar ter união e força política para
conseguirmos alguma coisa. Se fizermos uma argumentação
meramente econômica, os argumentos deles serão tão frios e
calculistas que jamais conseguirão compreender as nossas razões.
Talvez seja por isso que não nos preocupamos muito em ter alguém
da Fazenda aqui. Para ter alguém da Fazenda para discordar de tudo,
é preferível que não tenhamos e que coloquemos tudo que tivermos
vontade para formular uma proposta verdadeira e brigar por ela.

Na parte da tarde vem essa etapa. Será a hora de elaborar
propostas objetivas sobre a questão do financiamento, da relação
entre o Estado e a sociedade. Como disse a Silvana. não podemos
pensar apenas em mais verba, temos que pensar em mais verbo.
Precisamos saber por que o Conselho Estadual de Cultura não
funciona. Com certeza não é por falta de dinheiro. Por que a cultura
tem tanta dificuldade em exercer o papel de controle social? Por que
vemos, com alegria, o representante da Secretaria de Comunicação
da Presidência dizer que o próprio Governo Federal entende que a Lei
Rouanet tem perversidade? Em outras palavras, foi isso que ele disse.
Ela precisa ser revista. Está faltando dinheiro ou diálogo? Diálogo,
participação mais objetiva, o que está valendo também para a lei
estadual. Agora à tarde teremos essa oportunidade. Precisamos de
objetividade para elaborarmos as propostas, muito mais do que
divagarmos. Para amanhã tentarmos aprovar não só as propostas.
mas os encaminhamentos. Imaginem que uma das questões seja a
revisão da Lei Estadual da Cultura. Tenho. aliás, um projeto de minha
autoria com esse objetivo e quero que ele seja discutido com o grupo
de trabalho. Será muito difícil fecharmos, em plenário, o que
queremos mudar na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E possível
que dê para tirarmos as diretrizes disso. Se não houver um grupo de
trabalho para acompanhar, o seminário vira apenas um espaço de
lamentações. Precisamos de resultados.

A Sra. Elza Cataldo - Gostaria, mais uma vez, de reforçar a
importância desse diálogo porque. acima de qualquer coisa, queremos
debater e propor para avançarmos em termos de políticas culturais no
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Estado.
Quanto ao que foi dito aqui sobre a literatura, não podemos nos

esquecer, principalmente, de quem trabalha com cinema, não só a
formação técnica, mas também a formação de narrativa. Sinto muita
falta, com relação aos que trabalham com cinema em Minas Gerais e
no País, que se invista mais na formação de roteiristas mineiros e
brasileiros. Há grande necessidade de aprofundar-se essa relação
entre o cinema e a narrativa. Para poder contar cada vez melhor as
nossas histórias, é preciso aprender a fazer de uma forma bem
precisa e aprofundada a formulação dessas histórias.

Quando tratarmos do cinema mineiro, não podemos pensar apenas
em termos financeiros e técnicos, mas também na questão das
histórias que temos para contar, ou seja, da relação entre o cinema e
a narrativa. Muito obrigada.

A Sra. Bete Arenque - Não compartilho totalmente com a opinião
dele. A Secretaria de Fazenda deveria estar aqui presente para que
quem está batalhando pela cultura pudesse debater com o Governo.
Levar ao Secretário um documento preparado seria uma maneira fria
de tratar do assunto. Torço para que nos próximos encontros a gente
trabalhe para que as pessoas do Planejamento e da Fazenda estejam
acompanhando o movimento que é a cultura e este que estamos
desenvolvendo aqui. Coloco-me à disposição para participar desse
grupo de acompanhamento para que as resoluções não se percam no
meio do caminho. Muito obrigada.

A Sra. Eliane Parreiras - Fica-se muito focado nas leis de incentivo à
cultura, mas as questões levantadas hoje a respeito da carga tributária
sobre a produção, da meia-entrada e de todos os tributos em cima do
exercício da produção cultural são importantes de serem debatidos,
conversados e discutidos, visando ao oferecimento de proposições
para esse documento que teremos na quarta-feira.

Agradeço a oportunidade, porque para quem milita na área da
cultura é uma felicidade ter a cultura em pauta nesta Casa.
Parabenizo mais uma vez a Assembléia.

O Sr. Presidente - Agradeço à Eliane Parreiras. Não poderia
também perder a oportunidade de dar o meu testemunho do trabalho
sério feito pelo Instituto Cultural USIMINAS - Usicultura. Na
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oportunidade em que fui Prefeito de Divinópolis pude testemunhar
isso. Temos bons exemplos dentro dessa relação entre a iniciativa
privada e a cultura. Não tenho dúvida de que o caso da USIMINAS é
um deles.

O Sr. Leopoldo Nunes da Silva Filho - Deputado Domingos Sávio,
agradeço a oportunidade e a todos os companheiros da Mesa,
Secretário Lasmar, colegas Elza Cataldo, Bete Arenque. Eliane
Parreiras - o Usicultura realmente é um belíssimo trabalho -. esse que
vocês fazem há bastante tempo. Rômulo Duque e Celina Albano, e
que já se foi, e principalmente a vocês todos, realizadores e
produtores culturais.

Tivemos esta belíssima iniciativa ao formular e articular políticas
culturais nesta Casa.

Como cineasta, compartilho de todas as opiniões e considerações
apresentadas aqui. O Governo está-se esforçando para contribuir e
para mudar alguma coisa neste Pais. Finalizo citando uma frase do
Paulo Emílio Sales Gomes, grande intelectual brasileiro e um dos
maiores pensadores do cinema nacional: "A cultura é a nossa força, e
a economia é a nossa fraqueza.". Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Leopoldo, cuja
contribuição foi fundamental. Esperamos continuar contando com o
seu apoio e com a parceria do Governo Federal para dar
prosseguimento às propostas produzidas neste fórum.

O Secretário José Osvaldo Guimarães Lasmar - Deputado
Domingos Sávio, não seria ufanismo da minha parte dizer que
fechamos esta manhã com um belo parabéns a todos. Cumprimos
uma grande agenda. Repetindo o que disse o Kuru, o melhor de tudo
é que nem sequer começamos. O vento está a nosso favor, porque
produtores, artistas, gestores municipais e agentes culturais, além dos
representantes do Governo Estadual, convergimos num ponto:
estamos com uma vontade danada de voltar a fazer política pública.
Não queremos continuar ao sabor do vento norte ou sul e de uma lei
cuja perversidade ninguém consegue apontar nem contornar,
desconhecendo os focos e as articulações. Estamos aqui para fazer
política pública - essa é a vontade de todos.

Não sei se o Fuerlan ainda está aqui. Ele fez uma provocação, e
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vale a pena encerrarmos com ela. Ele afirma que a Secretaria de
Cultura nem sempre deve fornecer dinheiro, por isso todo o orçamento
está na lei. Concordo com essa abordagem. A função de uma
secretaria de Estado que quer fazer política pública não é apenas
fornecer recursos, mas fornecer apoio institucional e político. Para a
minha felicidade, estou aqui hoje com diversos companheiros, como a
Presidente da Câmara de São Tomé das Letras, que pode
testemunhar que não fomos a essa cidade para levar recursos, mas
para nos reunir num domingo e discutir o código de obras, visitar o
parque e definir a restauração da Tela do Barão, etc. Também não
fomos a ltaúna para levar dinheiro, mas para nos reunir com aquela
comunidade num sarau bonito e procurar saber como a cidade quer
se projetar. Representantes de Divinópolis também estão aqui, como
o Bernardo. Essa é a região do Deputado Domingos Sávio e nossa.
Não fomos até Divinópolis para levar recursos, mas para participar do
melhor fórum regional de cultura realizado até hoje - sem desfazer dos
demais -, com a ajuda do PRODESCON e do SEBRAE, contando com
belíssimas mesas de "midicultura", com historiadores da região do
Oeste mineiro, com Túlio Mourão e Titane, que nos deram belíssimas
aulas magnas sobre o congado e a música contemporânea mineira.
Essa também é uma função da Secretaria de Cultura. Somos do
interior, como o Deputado Domingos Sávio e temos o maior orgulho
de pegar a estrada sempre que solicitados, montar os fóruns, visitar
as cidades, verificar onde está o gargalo e como podemos ajudar, do
ponto de vista institucional e político. Se no final pudermos arrematar
tudo isso com uma base de financiamento melhor, em que o apoio
institucional se traduza em projetos, será sopa no mel, como dizem na
minha terra. E o que todos queremos.

Parabéns para todos nós. Vamos confiantes para a reunião de
trabalho esperando que este Plenário possa "bombar" amanhã, como
dizem os meninos, com tantas propostas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Os grupos de trabalho serão realizados no
auditório, neste mesmo piso: no teatro, localizado no piso térreo; e na
Escola do Legislativo, próximo à Assembléia Legislativa. E importante
a participação de todos, a partir das 14 horas. Muito obrigado.

Encerramento



O Sr. Presidente - A Presidência agradece às autoridades e aos
demais convidados a honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje. às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 37a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 1°/9/2004

Presidência dos Deputados Domingos Sávio e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho -
Apresentação dos pedidos de destaque e de novas propostas -
Votação do documento final, salvo destaques - Discussão e votação
dos destaques e de novas propostas - Eleição da comissão de
representação - Entrega do Documento Final - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - George Hilton -

Alberto Bejani - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Chico Simões - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José
Henrique - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Kangussu - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - As 8h45min, 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.

Ata
- 0 Deputado Weliton Prado, 2°-Secretário "ad hoc". procede à



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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. José Osvaldo Guimarães Lasmar, Secretário Adjunto
de Cultura; Bernardo Mata Machado. Pesquisador da Fundação João
Pinheiro e Coordenador do Grupo de Trabalho 1: Mônica Botelho,
Presidente da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, de Cataguases, e
Coordenadora do Grupo de Trabalho II; J. D'Angelo, Presidente do
BDMG Cultural e Coordenador do Grupo de Trabalho III; Octávio
Elísio Alves de Brito, Presidente do IEPHA-MG: e Luiz Roberto do
Nascimento e Silva, Secretário de Cultura.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico Cultura: Política e Financiamento, com discussão e
aprovação do documento final e a eleição da comissão de
representação.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta

plenária terá a seguinte dinâmica: como o documento contendo as
propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, será feita a
apresentação do relatório dos grupos de trabalho. Em seguida,
passaremos à apresentação dos pedidos de destaque daquilo que
gerar polêmica. Logo após, a Mesa vai anunciar o número de cada
proposta, recebendo os pedidos de destaque, que devem ser feitos
oralmente. Os destaques podem ser feitos para adicionar, suprimir ou
modificar a proposta. A fim de agilizar os trabalhos, a Presidência
solicita aos participantes que as alterações propostas sejam
substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas
novas e propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.
Até o momento da votação, poderão ser apresentadas novas
propostas, desde que sejam formalizadas por escrito e subscritas por,
no mínimo, 25% dos votantes. Aprovado o relatório, salvo destaques,
passaremos à análise de cada destaque.

Quero lembrar que será necessário um certo rigor, porque temos
muito trabalho pela frente. Daremos 2 minutos aos representantes de
entidades para o encaminhamento da votação dos destaques e de
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novas propostas. Isso será feito alternadamente, um encaminhamento
favorável e outro contra, se houver divergências. A Mesa reserva a si
o direito de estabelecer um limite. Tratando-se de algo pouco
polêmico ou de fácil compreensão, uma manifestação a favor e outra
contra serão suficientes. Ns matérias de maior dificuldade, poderemos
chegar a 2, 3 minutos, mas a Mesa reserva a si o direito de, percebida
a clareza das propostas, suspender o debate e colocá-las em votação.

Feitas as considerações iniciais, espero que todos sejamos
objetivos, pois precisamos analisar todas as propostas, que são muito
interessantes.

A Presidência lembra aos participantes que, antes do encerramento
desta reunião, será eleita comissão de representação. que
acompanhará os desdobramentos deste fórum.

Caso alguma entidade tenha interesse em apresentar uma proposta
para a composição da comissão de representação. a Presidência
solicita que os pedidos sejam encaminhados à Mesa, por escrito, em
até uma hora, a contar deste instante.

Vamos passar a palavra aos coordenadores dos grupos, aos quais
solicitamos sejam breves em sua exposição. Estabelecemos o prazo
de 5 minutos: se julgarem que é possível fazê-lo num período menor,
tanto melhor. Com a palavra, a Sra. Mônica Botelho, coordenadora do
Grupo 2 - Articulação Estado-Sociedade Civil.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
A Sra. Mônica Botelha - Bom dia. Mesa e demais participantes. O

debate de ontem do Grupo Articulação Estado-Sociedade Civil ficou
muito focado, inicialmente, na questão da nomeação e posse imediata
do Conselho Estadual de Cultura. Isso ocupou quase metade dos
trabalhos. Aspecto relevante também discutido foi a garantia de que o
conselho tivesse efetiva representatividade do ponto de vista do
Estado, elegendo membros das diversas regiões de Minas e dos
vários segmentos culturais.

Tratou-se também da criação dos conselhos municipais, para
garantir a continuação de uma política para o Estado como um todo.
Destaco que esse foi o principal ponto abordado ontem, além da
garantia da contínua participação da sociedade civil nos diversos
programas da secretaria e da necessidade de se identificarem
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oportunidades para que a sociedade civil contribua na implementação
das políticas públicas de cultura, seja por meio dos termos de parceria
com as OSCIPs, seja por meio de convênios com entidades do
terceiro setor.

E óbvio que, para implementar políticas públicas de cultura, são
necessários recursos. Talvez não exista uma interação maior porque
os recursos são muito escassos, suficientes apenas para o custeio da
secretaria. Fica difícil implementar programas mais ousados, até com
a participação da sociedade, em razão da falta de recursos.

Destacamos que, na criação do Fundo Estadual de Cultura, é
preciso garantir a participação do Conselho Estadual de Cultura, para
a definição das prioridades na destinação dos recursos. Desejamos
também a garantia de que a sociedade civil participe da seleção de
projetos a serem financiados pelo mencionado fundo, mais ou menos
nos moldes já existentes, com a comissão técnica paritária que
analisa os projetos. Esperamos que esse mesmo modelo, ou esse
modelo melhorado, fosse incorporado às decisões de seleção de
projetos a serem financiados pelo fundo, já que ele, segundo nosso
entendimento, seria destinado justamente às produções ou aos
projetos sem interesse mercadológico.

Também tratamos de como dar publicidade às questões culturais do
Estado, ou seja, como fazer isso de maneira sistemática, para que a
sociedade seja freqüentemente informada do que está acontecendo.
Falou-se da criação de uma revista cultural no âmbito da Secretaria,
que promovesse e divulgasse a produção dos bens culturais de Minas
Gerais, com a sua linha editorial vinculada ao Conselho Estadual de
Cultura.

O grupo entendeu urgente a instituição do Conselho Estadual de
Cultura, para que ele auxilie na condução da política cultural do
Estado.

O Sr. Bernardo Mata Machado - Bom dia a todos. Pretendo fazer,
mais que um relatório, uma breve reflexão sobre a discussão ocorrida
ontem no Grupo 1 sobre a articulação União, Estados e municípios.
Ela foi muito produtiva, gerou cerca de 30 propostas e ficou em torno
de dois eixos fundamentais: a proposta da criação de um sistema
nacional de cultura e a Lei Robin Hood, que também estabelece uma
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relaçao muito forte entre o Estado de Minas Gerais e os municípios.
Essas duas discussões relativas ao sistema nacional de cultura e à
Lei Robin Hood alimentaram uma outra. O documento que serviu de
referência e de roteiro para as discussões do grupo apontava uma
questão relativa ao sistema nacional de cultura. Para que esse
sistema fosse implantado com energia e operacionalidade, seria
necessário um movimento social que o sustentasse, à semelhança do
movimento sanitarista do Sistema único de Saúde. O documento
mostra que não basta uma lei. E necessário um movimento social. e o
Secretário do Ministério da Cultura, Sr. Márcio Meira, chamou-o de
movimento cívico. OU seja, a criação do sistema necessita de um
movimento cívico que o apóie.

Por outro lado, a experiência da Lei Robin Hood demonstrou que.
quando há indução do Estado, essa articulação pode funcionar.
principalmente se essa indução se der com aceno de repasse de
recursos condicionado a determinadas estruturas institucionais, a
determinadas ações que o ente federativo desempenhe. No caso da
Lei Robin Hood, do ICMS cultural, há necessidade de leis de proteção
do patrimônio, de uma política de patrimônio e de recursos. Ou seja, é
possível haver um movimento da sociedade em direção ao Estado e
um movimento do poder público em direção à sociedade, por meio da
indução.

Lembrei-me do modelo norte-americano, quase todo baseado em
renúncia fiscal, desde a criação da Lei do Imposto de Renda, que é da
década de 20 do século passado. Mas há uma parcela dos recursos
da cultura nos Estados Unidos que é orçamentária e alocada a partir
da gestão Kennedy, com a criação de um conselho nacional de artes
nos moldes do que há na Inglaterra, o qual manipula orçamentos
públicos e condiciona o repasse de recursos à criação de conselhos
semelhantes nessas esferas de poder e a dotações orçamentárias de
cada ente governativo. E como o SUS, que tem seus conselhos
municipais, estaduais e federal, e cujos recursos destinados às
políticas de saúde são repassados por cada ente federativo.

Por isso acreditamos que um sistema nacional de cultura pode ser
implantado rapidamente. se houver acoplados a ele, mais que um
desenho institucional, recursos orçamentários alocados por cada um
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desses entes, União, Estados e municípios. É só isso.
O Sr. Jota DAngelo - O grupo a que coube a tarefa mais árdua,

seguramente a mais difícil, que é descobrir fontes de financiamento
para cultura, ateve-se ao problema no Estado, uma vez que já existem
proposições em tramitação no âmbito federal, fruto de uma série de
reuniões realizadas, e que, em nível municipal, a situação já está mais
bem encaminhada. Então a relação está mais na área do Estado.

Esse grupo teve um trabalho bastante extenso, bastante complexo,
porque há muitas interfaces. Vocês podem ver que, no documento, há
certas propostas que não estão diretamente relacionadas a
financiamento de cultura, mas referem-se muito mais à relação entre
sociedade e Estado ou entre Estado e município ou União, o que é um
problema inevitável. Eventualmente, numa redação final do
documento, teremos que excluir essas discrepâncias ou
superposições que, no decorrer dos trabalhos, vão aparecer.

A proposta mais importante desse grupo, criação do fundo estadual
de cultura, não está nesta relação e é a primeira das propostas. Na
verdade, a redação a ser incluída é a seguinte: "Criação urgente do
fundo estadual de cultura, a ser implementado utilizando-se 0,2% do
ICMS arrecadado no Estado, sem prejuízo do 0,3% da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura, complementando-se assim o 0,5% permitido na
reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional". Vocês deviam
anotar essa proposta, porque é a primeira do grupo, mas foi omitida
na redação final.

O Sr. Presidente - Por gentileza, sugiro que você a repita mais
lentamente. Proponho que ela fique na pág. 7, com o n° 41-A. Pode
ser?

O Sr. Jota D'Ângelo - Ela pode ser a Proposta n° 42, porque a que
está redigida no documento refere-se à destinação de l°/o das receitas
do Estado à Secretaria de Estado de Cultura. Em outros grupos, vi
proposta mais completa do que essa, que fala em 2% da União, 1 ,5%
do Estado e 1% para o município. Essa Proposta n° 42 não tem
sentido. Assim, essa do fundo passa a ter o n° 42, e a que está
redigida pode ser eliminada.

O Sr. Presidente - Você poderia repetir a redação da Proposta n° 42,
por gentileza?
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O Sr. Jota D'Ângelo - "Proposta n° 42: criação urgente do fundo
estadual de cultura, a ser implementado utilizando-se 0,2% do ICMS
arrecadado no Estado, sem prejuízo do 0,3 c^/o da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura, complementando assim 0,5% permitido na
reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional."

Quanto às outras correções, no momento oportuno mostrarei
algumas discrepâncias de redação, que são fáceis de corrigir.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao D'Angelo. Somos testemunhas
do esforço do grupo bem coordenado por ele, pois tivemos
oportunidade de ficar um pouco com cada um dos grupos de trabalho.

Apresentação dos Pedidos de Destaque e de Novas Propostas
- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque e de novas

propostas.
Votação do Documento Final, Salvo Destaques

O Sr. Presidente - Votação do documento, salvo destaques. As
pessoas que estiverem portando cartão verde e que forem favoráveis
à aprovação das propostas apresentadas, de 1 a 75, salvo emendas,
que levantem seus cartões. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas
- Procede-se à votação dos destaques e de novas propostas.

Eleição da Comissão de Representação
O Sr. Presidente - Agora temos a eleição da comissão de

representação. Informamos que, para nossa felicidade, tivemos a
indicação de 19 nomes. Enumerarei os nomes que nos foram
encaminhados e que, naturalmente, para nossa alegria, comporão
essa comissão, que terá a árdua tarefa de dar seqüência a esse
trabalho, motivados pela Emenda n° 5. Espero que haja o
compartilhamento de todos que, por alguma razão, não puderam se
inscrever ou não estão incluídos nessa Comissão. Comissão de
representação: José Eduardo Liboreiro. da Secretaria de Estado de
Cultura: Luis Eguinoa, da Fundação Clóvis Salgado: José Alberto
Pinho Neves, da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. de Juiz de
Fora; Fábio Fernandes Brasileiro, da Secretaria Municipal de Cultura
de Governador - Valadares: Edilane Carneiro, do Arquivo Público
Mineiro; José Enio Silva, da União Alternativa Cultural; Cássio
Pinheiro, do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas: Lúcio
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Oliveira, da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos; Mara
do Nascimento Fassy, da AMMIG; Baby Mesquita, da Associação
Cultural Dança Minas: José de Oliveira Júnior; do Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas
Gerais; Mansa Guerra, artista plástica; Gildete Mafra de Souza, da
Secretaria de Coordenação Municipal da Gestão Regional; Vilmar
Oliveira, do Coletivo Estadual de Cultura PT-MG; Bete Arenque, da
Associação SeráQuê?; Carluty Ferreira, da Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais; Gustavo Bartolozzi, do Movimento
Teatro de Grupo; Eliane Parreiras, da USIMINAS Cultural: Mário
Murakami, da Associação Mineira de Cineastas: e José Márcio Barros,
da PUC-MG. Comissão Executiva: José Eduardo Liboreiro, da
Secretaria de Estado de Cultura; Luís Eguinoa, da Fundação Clóvis
Salgado; Edilane Carneiro, do Arquivo Público Mineiro; Cássio
Pinheiro, do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas: Lúcio
Oliveira, da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos; Mara
do Nascimento Fassy, da AMMIG; Eliane Parreiras, da USIMINAS
Cultural; e José Márcio Barros. da PUC-MG. Os participantes que
aprovam essa Comissão levantem os cartões. (- Pausa.) Aprovada.

Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - Convido o Sr. José Márcio a participar do

encerramento deste fórum, representando os membros das
comissões. Antes de passar a palavra ao Secretário Nascimento e
Silva e a alguns companheiros, para suas considerações finais, a
nossa assessoria entregará ao Sr. José Márcio o documento final. A
Assembléia produzirá um caderno, além da divulgação da ata e de
reprisar o evento. Para dar seqüência aos trabalhos, teremos uma
agenda de trabalhos com as Comissões Executiva e de
Representação, em parceria com este Deputado e com o Deputado
André Quintão, e, se Deus quiser, em breve, com a Comissão de
Cultura e com o nosso Secretário, porque há grandes desafios pela
frente, tanto no âmbito da interface com os municípios quanto com os
Estados e com a sociedade civil.

Sr. José Márcio, por gentileza, encaminhe formalmente ao
Secretário de Estado o documento final, que será encaminhado às
demais autoridades.
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O Sr. José Márcio Barros - Em nome de todos os participantes deste
fórum, especialmente da Comissão de Representação, passo às mãos
do Secretário Nascimento e Silva este documento, com a certeza de
que esses três dias de trabalho não foram apenas um encontro. Na
verdade, este evento foi a celebração de tudo que já fizemos e ainda
poderemos fazer. O Estado como um todo e todas as suas
ressonâncias, que são mundiais, ganharão com as decisões tomadas
coletiva e democraticamente neste evento.

Agradeço, em nome de todos, a iniciativa da Secretaria e desta
Assembléia Legislativa. Ressalto que teremos muito trabalho pela
frente. Obrigado.

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor é o seguinte:
DOCUMENTO FINAL

Propostas Aprovadas na Plenária Final do Fórum Técnico Cultura:
Política e Financiamento

Grupo 1
Articulação União/Estados/Municípios

1 - Criação de programas voltados para a capacitação e treinamento
de agentes culturais que contribuam para a comunidade na
formatação de projetos, no auxílio à produção, na preservação da
memória e na divulgação dos bens culturais materiais e imateriais dos
núcleos e/ou agências distritais com sedes em Prefeituras,
subprefeituras. administrações regionais ou outros espaços
diversificados.

2 - Criação, pelos municípios, de uma pasta específica para a
cultura, desvinculando-a da educação.

3 - Divulgação ampla, em todo o Estado, de informações sobre os
mecanismos e as formas de acesso referentes às leis de incentivo à
cultura.

4 - Apoio à proposta de emenda à Constituição. em tramitação no
Congresso, que define maior percentual orçamentário para a área
cultural nas esferas públicas, estabelecendo as aliquotas de 2 0 para
a União. 1.5 0 o para o Estado e 100 para o município.

5 - Fomento a projetos culturais estruturantes. definidos pelos
Conselhos Municipais e submetidos ao Conselho Estadual de Cultura,
que priorizem ações que abranjam várias categorias culturais e



tenham as ações definidas em seu escopo, a fim de definir a
participação da rede cultural no processo e as melhorias a serem
implantadas em seu desenvolvimento.

6 - Garantia de maior autonomia e capacidade de ação para a
representação regional do Ministério da Cultura.

7 - Realização, pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria
com a sociedade civil, de fóruns regionais anuais e fóruns estaduais
bienais de cultura, assegurada a representação dos municípios e da
sociedade civil organizada.

8 - Inclusão, na Lei Robin Hood, de pontuação específica para ações
de educação patrimonial e medidas relativas ao patrimônio imaterial,
como ações relevantes da política patrimonial local.

9 - Implantação de uma rede que possibilite o fluxo de bens
culturais, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, visando ao
intercâmbio e à troca de experiências, financiada pelo Fundo Nacional
de Cultura.

10 - Estabelecimento de critérios objetivos para a constituição de
Conselhos de Cultura e a articulação de metas a serem alcançadas
por todos no âmbito dos entes federativos.

11 - Redefinição das diretrizes norteadoras da política cultural do
Sistema Nacional de Cultura, garantindo a capilarização de ações,
bem como a eqüidade na distribuição de recursos.

12 - Recomendação de que, nas instâncias locais, os profissionais
de cultura tenham qualificação para atuar na área, por meio da
educação formal ou informal, que lhes conferirá notório saber.

13 - Estruturação dos fundos a serem criados, conforme legislação
federal, nos níveis municipal, regional e federal, de forma a receberem
recursos do orçamento e de outras fontes, condicionando o acesso
aos recursos à comprovação, por parte do ente federativo, de
estrutura administrativa adequada para a produção e proteção da
cultura local, regional ou federal.

14 - Criação de incentivos fiscais que possibilitem o aporte de
recursos da iniciativa privada para esses fundos, priorizando a
aplicação dos recursos na capacitação de gestores locais, desde que
vinculados a projetos efetivos.

15 - Criação de centros culturais - espaços da diversidade cultural e
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da materialidade de planos e projetos -. concebidos como um dos
instrumentos públicos de promoção do acesso à produção, criação e
circulação dos bens culturais, bem como de proteção do patrimônio
material e imaterial, garantindo-se a descentralização da política
cultural.

16 - Criação de programas nacionais de incentivo às iniciativas da
sociedade civil organizada (associações culturais. ONGs, centros
culturais), de forma a estimular um movimento social em defesa da
cultura, essencial para a sustentação de um Sistema Nacional de
Cultura.

17 - Inclusão, no processo de organização do Estado de Minas
Gerais para o Sistema Nacional de Cultura. de um calendário de
discussões sobre os programas culturais nacionais que orientam a
política cultural dos Estados e municípios: as competências das
esferas de governo para execução dos programas culturais nacionais;
os mecanismos de intersecào entre municípios e Estado; a
implantação de espaços culturais locais, regionais e municipais que
materializem e consolidem as ações culturais permanentes e
garantam a descentralização da política cultural.

18 - Inclusão, na forma de articulação entre as instâncias
governamentais, da metodologia de trabalho conjunto entre
associações de municípios e Estados ligados por identidades,
características comuns e perfis. em regiões. microrregiões e
macrorregiões. sendo as resoluções desses agrupamentos
respeitadas para a implementação de ações e para a implantação de
projetos e programas.

19 - Fortalecimento da proposta de criação do Conselho Municipal
de Cultura de Belo Horizonte, que deverá ter como uma de suas
responsabilidades a articulação dos municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, visando contribuir para a discussão
da política cultural em uma dimensão macro.

20 - Criação de percentuais escalonados de dedução do incentivo
fiscal, proporcionais á região do País a ser contemplada,
estabelecendo prioridade para Estados com maior dificuldade de
acesso a patrocínio, com vistas à descentralização dos recursos
aplicados na cultura.
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21 - Revisão, do ponto de vista das ações culturais, do PPA do
Governo Federal e do PPAG e do PMDI de Minas Gerais de 2003,
compatibilizando as ações culturais com as dotações orçamentárias.

22 - Fortalecimento, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura,
da estrutura institucional responsável pela execução dos programas
na área da criação e da produção cultural.

23 - Formação dos Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural,
com competência deliberativa e composição em que o poder público
tenha participação no mínimo paritária em relação à sociedade,
representada por pessoas com notória atuação na área cultural.

24 - Criação de um sistema de informações culturais, de forma a
alimentar um banco de informações e um programa de divulgação de
valores culturais, considerando a densidade e a diversidade cultural
do Estado.

25 - Criação de um banco de informações que integre as ações das
três instâncias federativas em um mesmo endereço eletrônico, de
forma a possibilitar a participação ativa dos interessados e o
acompanhamento da oferta de cada um.

26 - Montagem de programas de proteção e resgate de
manifestações de raiz, patrimônios material e imaterial, oficinas de
formação de artes e cultura, e de circulação de projetos artístico-
culturais, com a participação dos entes federativos e acesso gratuito à
população.

Grupo 2
Articulação Estado-Sociedade

27 - Nomeação e posse, em 30 dias, do Conselho Estadual de
Cultura, com estrutura colegiada, atribuições deliberativas,
normativas, consultivas e fiscalizadoras, tendo como principal
finalidade a gestão democrática da política cultural do Estado, de
acordo com a Lei n° 11.484, de 1994.

27.1 - Uma vez empossado, o Conselho deverá, em até 60 dias,
apresentar sua proposta de trabalho, incluindo as expectativas de
revisão do texto da referida lei, com o intuito de garantir, em sua
composição, a participação de todos os segmentos culturais das
diversas regiões do Estado e de outros setores da sociedade ainda
não contemplados.
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27.2 - Durante os primeiros seis meses, o Conselho deverá reunir-se

mensalmente e apresentar relatório de suas atividades, a ser
publicado em órgãos oficiais e privados de imprensa.

28 - Aprovação, pela Assembléia Legislativa, de emenda à Lei n°
11.484. de 1994. para assegurar periodicidade mensal das reuniões
ordinárias do Conselho Estadual de Cultura.

29 - Revisão do Conselho Estadual de Cultura, com manutenção de
seu caráter deliberativo e alteração de sua composição, de modo a
promover a atuação pública compartilhada entre municípios, o Estado
e a União.

30 - Criação de uma Comissão Permanente de Cultura na
Assembléia Legislativa, desmembrando-a da atual Comissão de
Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia.

31 - Criação de Comissão Permanente de Cultura nas Câmaras de
Vereadores de todos os municípios mineiros.

32 - Criação de um espaço para o debate e articulação da cultura no
âmbito da Comissão de Participação Popular da Assembléia
Legislativa e indicação de um representante dessa comissão para
acompanhar as questões culturais no Estado, contribuindo para o
cumprimento da Lei n° 11.484, de 1994.

33 - Realização de um fórum técnico sobre as relações entre cultura,
educação. turismo e meio ambiente, no primeiro semestre de 2005,
em promoção conjunta da Assembléia Legislativa e dos órgãos
envolvidos com os temas em pauta.

34 - Criação de grupo de trabalho paritário entre a sociedade e a
Secretaria de Estado de Cultura para, em 30 dias, identificar e
enumerar áreas de atuação e projetos que possam ser viabilizados
por meio de parceria ou convênio entre o poder público e entidades do
terceiro setor ligadas à cultura.

35 - Criação do Fundo Estadual de Cultura.
Garantia de que o Conselho Estadual de Cultura participe da

definição de prioridades na destinação dos recursos do Fundo
Estadual de Cultura.

Garantia de que a sociedade participe da seleção de projetos a
serem financiados pelo Fundo Estadual de Cultura.

36 - Criação urgente do Fundo Estadual de Cultura, a ser
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implementado utilizando 0,2% do ICMS arrecadado no Estado, sem
prejuízo do percentual de 0,3% da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
complementando assim o percentual de 0,5° permitido pelo art. 216
da Constituição Federal.

37 - Desenvolvimento de ações institucionais voltadas para a
valorização e a divulgação do patrimônio cultural de Minas Gerais,
como a publicação de fotos de monumentos nas contas de luz e água.

38 - Criação de uma revista cultural, com programação visual
atraente e dinâmica, que promova e divulgue a produção e os bens
culturais do Estado de Minas Gerais, tendo sua linha editorial
vinculada ao Conselho Estadual de Cultura.

Grupo 3
Financiamento da Política Cultural

39 - Destinação de 1 % do orçamento do Estado para a Secretaria de
Estado de Cultura, sem prejuízo da Proposta n° 4.

40 - Inclusão das empresas de produção cultural no Sistema
SIMPLES.

41 - Retomada, pela Secretaria Estadual de Cultura, dos prêmios
destinados a incentivar a produção cultural no Estado, como os
prêmios Guimarães Rosa (ficção), Emílio Moura (poesia), Diogo de
Vasconcelos (ensaio), e criação, nos mesmos moldes, do prêmio
Murilo Rubião, de jornalismo cultural, e estudo para criação de outras
premiações que abranjam as demais áreas de atividade cultural
(música, dança, artes plásticas, etc.).

42 - Criação de um prêmio estatal anual. com dotação orçamentária,
para estímulo ao curta-metragem, segmento pouco beneficiado nas
iniciativas estaduais.

43 - Recomendação de que os recursos oriundos dos instrumentos
de compensação existentes para o setor minerador, em Minas Gerais,
sejam destinados a atividades culturais.

44 - Consignação, no orçamento de todos os órgãos da
administração direta e indireta do Estado, de recursos voltados para
preservar a edificação que ocupam.

45 - Maior divulgação dos critérios de pontuação relativos ao ICMS
Cultural, tendo em vista as dificuldades de entendimento sobre o que
seja manifestação cultural. Recomendação ao IEPHA-MG para que
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busque alternativas legais e constitucionais de incentivar, por meio
dos critérios de pontuação, a criaçào, nos municípios, dos fundos de
patrimônio que incorporem os ganhos do ICMS Cultural.

46 - Destinação de 2% das verbas publicitárias do Governo Estadual
à Rede Minas e à Rádio Inconfidência, dotando-as de mecanismos
que lhes possibilitem ter alcance nacional.

47 - Solicitação às repetidoras da Rede Minas e TV Cultura no
interior do Estado para que incluam em sua programação a produção
da TV Minas BH, cumprindo o que estabelece o art. 221 da
Constituição Federal.

48 - Revisão da lei que rege a operação da Rede Minas Cultural e
Educativa, tornando-a efetivamente uma emissora de televisão
pública.

49 - Remuneração de procuradores fiscais e exclusão do art. 50, §
50 . da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que trata de honorários
advocatícios.

50 - Criação de facilitadores, incentivos e deduções tributárias para
incrementar a difusão e distribuição dos produtos culturais (CDs,
livros, audiovisuais, artes plásticas), dentro e fora do Estado.

51 - Criação de uma loteria cultural para incrementar a dotação
orçamentária para a cultura do Estado.

52 - Mudança do art. 63. seção VI. da Lei n° 11.726. de 1994, que
dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para
garantir que a redução do preço do ingresso, determinada pelo poder
público, em benefício de indivíduos ou grupos específicos, para a
freqüência a evento cultural promovido por iniciativa privada, fique
condicionada à prévia definição da dotação orçamentária que fará
frente aos custos gerados pelo subsídio proposto.

53 - Elaboração, pelo Governo do Estado, da Lei Estadual do Livro,
Literatura e Bibliotecas e estabelecimento de cota orçamentária para
manutenção e definição de acervos de bibliotecas públicas, a exemplo
do que ocorre na lei federal.

54 - Estabelecimento, na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, à
semelhança da lei federal, de obrigatoriedade de destinação de 10%
da tiragem de livros, revistas, jornais, catálogos de arte e obras de
referência para a rede de bibliotecas públicas municipais, por meio da



Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, coordenadora do Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.

55 - Alteração do art. 8 0 , inciso V, da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, substituindo-se a expressão "literatura, inclusive obras de
referência, revistas e catálogos de arte" pela expressão "livros,
publicações periódicas e similares".

56 - Inclusão, nos projetos pedagógicos das escolas públicas, do
tema transversal Educação Patrimonial, com conteúdos relacionados
à história e à cultura locais, e adoção, pelas instituições de ensino
superior, de programas e projetos voltados para esse fim.

57 - Garantia orçamentária para a efetiva implantação do Fundo
Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica, criado pela Lei n°
12.336, de 5/11/96, para que exerça seu papel de fomentador
privilegiado da atividade cinematográfica no Estado.

58 - Abertura, por meio do BDMG, de linhas de crédito especiais
para as áreas da cultura que se insiram em determinado contexto
econômico, considerando-as como quaisquer outras atividades -
econômicas, industriais, comerciais ou de prestação de serviços.

59 - Inclusão de recursos na lei orçamentária ou em outra fonte de
recursos para a formação de mão-de-obra especializada em
conservação e restauração de bens culturais; e formação de artistas,
por meio de cursos e escolas de arte.

60 - Antecipação, a médio prazo, da inscrição de projetos (Lei de
Incentivo) para o início do primeiro semestre, com o objetivo de
aproveitar o período de programação financeira das empresas, que
normalmente ocorre a partir de setembro para o ano seguinte.

61 - Estipulação de prazos em períodos distintos para inscrição de
projetos nas leis estadual e municipal de incentivo.

62 - Criação de uma comissão técnica de acompanhamento de
projetos que não tenham sido aprovados totalmente, para garantir sua
continuidade.

63 - Revisão do art. 25 do Decreto n° 43.615/2003, § 2 0 , de forma a
determinar que a Secretaria de Cultura comunique à Auditoria Geral
do Estado que os repasses da empresa para o projeto cultural foram
feitos corretamente e nos prazos estabelecidos na Declaração de
Intenção.



64 - Inclusão das micro e pequenas empresas na Lei de Incentivo à
Cultura, estimulando sua participação pela ampliação do valor da
contribuição de 3% para 10% do ICMS devido, para as quais se
dispensa a contrapartida de 20°o: e fixação de 7 0 de dedução para as
empresas de médio porte, mantendo-se o percentual de 3 1 apenas
para as de grande porte. respeitando-se o limite máximo da renúncia,
que é de 0.3 1 c do ICMS, conforme consta no Projeto de Lei n°
1.187/2003, do Deputado Domingos Sávio.

65 - Cumprimento do art. 17 da Lei de Incentivo à Cultura, que
estabelece que os projetos apresentados deverão ser estritamente de
caráter artístico e cultural, evitando-se que projetos de outros setores
sejam embutidos na lei.

66 - Criação de novas fórmulas para a viabilização de projetos de
órgãos do governo e ação mais vigorosa com o objetivo de que o
orçamento do Estado seja compatível com as necessidades da cultura
e os órgãos públicos não precisem utilizar os poucos recursos da Lei
de Incentivo: e promoção de ações que visem à destinação de
recursos para o FUNPAT.

67 - Melhor detalhamento dos editais da Lei de Incentivo e dos
critérios de pontuação, maior valorização dos currículos dos
proponentes e obrigatoriedade de se anexar, nos projetos de artes
cênicas, sua ficha técnica e artística.

68 - Maior ênfase, por parte da Secretaria de Cultura, no resultado
artístico dos projetos aprovados.

69 - Atualização anual da data de inscrição na divida ativa para
efeito de utilização, pelas empresas, dos mecanismos da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura.

70 - Redução do valor a ser aplicado, no projeto cultural, de 18,50/Ó
para 13.5 0 e repasse dos 5% deduzidos para o benefício fiscal da
empresa, o que tornará a lei mais atraente (Decreto n° 43.61512003.
art. 20 e parágrafos).

71 - Criação de um sistema de troca de notas fiscais por ingressos.
para o consumo da produção cultural (espetáculos, shows,
exposições), sendo as notas fiscais reembolsadas pela Secretaria de
Fazenda, no valor do ingresso.

72 - Criação, na esfera estadual, de mecanismos que permitam
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mensurar, na cadeia produtiva direta e indiretamente contemplada
pelas atividades artísticas produzidas no Estado, economia, divisas,
geração de emprego e renda.

73 - Apoio à realização do censo econômico na área da cultura e
cobrança à Secretaria de Articulação do Ministério da Cultura para
que faça, com esse fim, parceria com o IBGE, anunciada em plenária
da FUNARTE.

MOÇÕES
1 Em defesa do IEPHAIMG e do Sistema Estadual da Cultura:
Que se garanta o aparelhamento técnico-operacional do IEPHA-MG

e do Sistema Estadual da Cultura, com adequação de recursos
financeiros, materiais e humanos, de forma a viabilizar programas e
ações culturais na articulação Estado-municípios-sociedade civil
organizada.

2 - Em defesa da nomeação e da posse do Conselho Estadual de
Cultura:

tendo em vista a necessária articulação do poder público estadual
com a sociedade civil, recomenda-se, com urgência, a nomeação e a
posse do Conselho Estadual de Cultura, com representação paritária
entre o poder público e a sociedade civil, considerando-se a
continuidade da produção cultural e a proteção do patrimônio.

3 - Pela aprovação da Lei do Livro no Estado e nos municípios:
com base na Lei Federal n° 10.753. de 30/10/2003, criação, no

Estado, da Lei do Livro e auxílio aos municípios na criação de lei
municipal correspondente. Que os representantes políticos se
mobilizem para que essa lei seja criada em todos os níveis,
beneficiando a sociedade com a formação de um público leitor, tendo
a literatura e a pesquisa como subsídio da cultura, o que resultará no
aperfeiçoamento social e na melhoria da qualidade de vida.

4 - Pela valorização do profissional da área de cultura:
recomendamos a realização de concursos públicos para a área

cultural, bem como a adequação de planos de carreira para essa área
nas diversas esferas.

5 - Considerar que a articulação Estado-sociedade civil deve se dar
segundo quatro princípios básicos:

a - reconhecimento da cidade, do nível local, como lugar de onde
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tais ações devem emergir e para onde devem convergir;
b - desafio da integração entre identidade e diversidade cultural

como pré-requisitos para a participação social:
c - incorporação dos princípios da economia solidária - entendida

como algo que "abarca diversas práticas e que está associada a
ações de consumo, comercialização, produção e serviços em que se
defende, em graus variados, entre outros aspectos. a participação
coletiva, autogestão, democracia, igualitarismo, cooperação e
intercooperação, auto-sustentação, promoção do desenvolvimento
humano, responsabilidade social e preservação do equilíbrio dos
ecossistemas' (Euclides André Mance. da Rede de Economia
Solidária e Sustentabilidade, em exposição realizada no II Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre, em fevereiro de 2002) - e da
indústria criativa, entendida como modelo de trocas mercadolôgicas
que se alimentam e respeitam a diversidade cultural dos países de
economia periférica, na definição de modelos de desenvolvimento
cultural;

d - priorização de ações por meio de coletivos culturais, entendidos
como formas de produção e circulação de bens culturais marcados
pela experimentação e respeito à diversidade, e de redes, entendidas
como formas de organização fruto da convergência e do
compartilhamento de informação e ação.

6 - Reconhecimento aos realizadores do fórum:
as entidades do setor cultural manifestam seu agradecimento aos

Deputados Domingos Sávio e André Quintão e ao Secretário de
Estado de Cultura, Luiz Roberto do Nascimento e Silva, pela
realização deste fórum.

7 - Pelo fortalecimento dos Conselhos Municipais de Patrimônio
Cultural:

defendemos o fortalecimento dos Conselhos Municipais de
Patrimônio Cultural, com garantia de dotação orçamentária mínima,
pelo município. de forma a possibilitar sua atuação de oficio mínimo
necessário: estrutura física, verba para equipe técnica competente:
área jurídica e área arquitetônica.

8 - Que o critério de distribuição do ICMS - critério do patrimônio
cultural, da Lei n° 13.803. de 2000, que dispõe sobre a distribuição da
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parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios - seja ampliado de 100 para 2%, retirado da parcela de
4,68% do VAF - Valor Adicionado Fiscal.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Convido o Sr. Fábio
Fernandes Brasileiro, Secretário de Cultura de Governador Valadares,
para entregar oficialmente o documento final ao Deputado Domingos
Sávio, que, neste momento, representa o Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Fábio Fernandes Brasileiro - Agradeço a honra de representar
os Governos municipais, ou seja, as Prefeituras, as cidades.
Deputados Domingos Sávio e André Quintão e Secretaria, que, de
fato, devemos fazer valer... Esta Comissão tem uma importância muito
grande, e estamos satisfeitos com o resultado deste fórum. Este
documento, além de ser uma tese-guia, é um roteiro a ser percorrido
para que construamos uma política de cultura sólida neste País. de
ponta a ponta, ou seja, da União, passando pelo Estado, até os
municípios, que, na verdade, são a ponta mais cobrada e mais sólida.
Além disso, que consigamos estreitar, cada vez mais, as nossas
políticas municipais, estaduais e nacionais e construir, de fato, um
Brasil melhor. E isso o que todos queremos. Certamente este Brasil
passa pela cultura. Muito obrigado.

- Procede-se à entrega do documento final, cujo teor foi publicado
anteriormente.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Do fundo do meu
coração, em breves palavras, agradeço a todos que aqui vieram e
construíram este trabalho fantástico, bem iniciado. Temos absoluta
consciência dos desafios e das tarefas que assumimos e teremos de
levar adiante. De antemão, digo que, com o Deputado André Quintão
e tantos outros companheiros desta Casa, lançaremos oficialmente a
Frente Parlamentar da Cultura e levaremos ao Presidente da
Assembléia não somente esse documento já com a formatação
definitiva, provavelmente pelas gráficas da Assembléia, mas também
o nosso apelo pela Comissão Permanente, etc., na próxima semana.
na quarta-feira, aproximadamente neste mesmo horário, por volta das
14 horas. Naturalmente estaremos também com a Comissão
Executiva, aqui nomeada, fazendo gestões junto à Secretaria de
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Cultura, que, certamente, como parceira do processo. levará conosco
todos os apelos e esforços ao Governador Aécio Neves e às demais
autoridades estaduais e federais. para que a nossa luta não seja em
vão e os resultados venham. E para isso que nos reunimos.

Agradeço ao Secretário de Cultura, que, desde o primeiro momento,
na segunda-feira passada, possibilitou a realização efetiva do
seminário. Além disso, agradeço a organização. o estímulo, o apoio e
a motivação de toda a sua equipe. para que o seminário ocorresse de
maneira democrática, discutindo as mazelas internas e as dificuldades
da própria Secretaria e do Estado. E. acima de tudo. estabeleceu
claramente uma vontade muito grande de superar os obstáculos e de
construir, de fato, um Estado melhor e uma cultura que seja
devidamente valorizada. Essa é a melhor do Brasil no nosso
sentimento e no nosso entendimento. Logo. deve ser devidamente
reconhecida e valorizada.

Agradeço ao Secretário. ao Deputado André Quintão. ao meu
querido Lasmar, parceiro desde o primeiro momento com o Liboreiro e
tantos outros, ao prezado Bernardo, aos Srs. Jota D'Angelo e Octávio
Elísio e. de maneira muito especial, ao Sr. Juscelino, nosso gerente, à
Sra. Minam, ao Sr. Eduardo, à equipe da Assembléia, que, muitas
vezes, trabalha 24 horas, passando a noite nesta Casa, dando
seqüência e preparando tudo para que produzamos o máximo nas
horas que formalmente estamos reunidos; informalmente, os
bastidores é que sustentam esta organização. Obrigado a todos.

Passo a palavra ao Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva,
para que faça o encerramento do nosso fórum.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Boa-tarde a
todos. Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer, do fundo
do meu coração. na pessoa dos Deputados Domingos Sávio e André
Quintão, esta oportunidade que a Assembléia Legislativa nos
possibilitou de trazer a esta Casa. pela primeira vez, as questões
importantes da cultura. Agradeço a estrutura fornecida e ao Sr.
Juscelino. Pela primeira vez, de maneira intensa, durante três dias,
vemos as galerias e o Plenário cheios, demonstrando como é
importante este momento cultural que vivenciamos. Em segundo
lugar, agradeço à minha equipe, na pessoa do Prof. Lasmar. do Sr.
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José Eduardo Castro Liboreiro, do Prof. Octávio Elisio e do Sr. Jota
D'Angelo, que, como ex-Secretário de Cultura, hoje trabalhando à
frente do BDMG, continua a ser um soldado da luta permanente que é
a vida cultural do nosso País.

Certamente, esses três dias foram efetivamente importantes.
Agradeço ao Sr. Eguinoa. Desculpe-me por não citar nominalmente
cada uma das pessoas, mas certamente todas estão citadas no
sentido mais profundo, que é o do reconhecimento interno.

Esses três dias foram muito importantes. Muitas vezes nossa atitude
é apenas de lamúria e lamentação ou de constatação das dificuldades
por que o setor cultural passa. Produzimos outra situação, condições
novas, ambiente novo de caminhos concretos. Foram debatidas
questões fundamentais, como a modificação da Lei Robin Hood, com
ampliação de 1% para 21/Ó para os projetos culturais: revisões
importantes dentro da Lei Estadual de Incentivos à Cultura,
incentivando-se os mecanismos da dívida ativa, que até esta data
foram pouco utilizados; e modificações nas relações entre União,
Estados e municípios. Enfim, um conjunto de idéias fundamentais e
dois pontos nucleares. Primeiro, o reconhecimento da maturidade da
vida cultural em Minas Gerais, que deve se traduzir por uma comissão
permanente dirigida apenas à cultura dentro da Assembléia
Legislativa. Com isso, passaremos a ter autonomia e Deputados que
irão, permanentemente e de forma especializada, compreender as
questões que envolvem esse setor. Segundo, o reconhecimento de
que devemos buscar uma expansão de mecanismos de financiamento
da cultura, a qual pode se dar por meio da criação de um fundo de
0,2% com base no que a Constituição assegura. Pode também se dar
por outros caminhos que este fórum venha a concluir. Mas o
importante é que saímos de uma posição de simples rebeldia
lamuriosa para uma atitude concreta, objetiva e nova, que visa a
trazer propostas concretas para soluções concretas, para enriquecer o
Estado que possui um acervo cultural e uma produção cultural
renovadora e revolucionária. Obrigado a todos que tornaram isso
possível.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

^ÀC



autoridades e demais convidados pela honrosa presença, e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais. às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também hoje. às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 50' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA. EM 14/912004

Presidência do Deputado Dilzon Meio
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 2' Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum especial para votação de vetos - Discussão,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 16.114: discurso
do Deputado Weliton Prado: questão de ordem: inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos: questão de ordem -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arien
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto
- Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Maria Olivia - Manha Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Wandenley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 20h15min. a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo



mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado George Hilton, 30-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2° Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na ia Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para a votação de vetos, mas que há para a
discussão da matéria constante na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
16.114, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Governador Valadares o imóvel que especifica. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa noite, Sr. Presidente. Primeiro
gostaria de parabenizar o autor desse projeto muito importante,
originário do Projeto de Lei n° 922/2003, de autoria do Deputado
George Hilton. Esse projeto visa doar uma área à cidade de
Governador Valadares e tem um grande alcance social. Com certeza,
terá o nosso apoio para a derrubada do veto à doação desse imóvel,
com área aproximada de ii .000m 2, ao Município de Governador
Valadares, destinado à construção de um centro social comunitário.
De acordo com a justificativa que acompanha o projeto, naquele
imóvel funcionava a Escola Estadual Antônio Rodrigues Coelho, já
desativada, o que levou o imóvel a um total abandono. transformando-
se em local de marginalidade e foco de drogas, por ser uma extensa
área aberta e exposta.

Ainda de acordo com o autor, a comunidade escolar do bairro onde
está localizado o imóvel vem buscando alternativas para que seja
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construído um centro social comunitário, com quadras poliesportivas,
e com o compromisso do Prefeito Municipal em atender à
reivindicação, desde que a área seja doada ao município,
resguardadas as recomendações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O projeto não foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que, nos projetos de doação de imóvel de autoria de Deputado,
promove diligência junto ao Executivo, para que ele se manifeste a
respeito da medida proposta. Contudo a Comissão de Fiscalização
Financeira se posicionou pela doação do imóvel.

Nas razões do veto, o Governador argumenta que a Secretaria de
Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente à doação do
imóvel, pois ela contraria a política adotada pela atual administração
do Estado.

Queria questionar esse ponto, Sr. Presidente. Por que contraria para
alguns? Por que só em relação ao projeto do Deputado George
Hilton? Vários outros projetos, inclusive dos líderes desta Casa, como
o Líder da Maioria, em relação à doação de áreas foram aprovados
sem problema. Tramitaram nas comissões, receberam parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, houve diligências e também o
posicionamento favorável do Secretário de Planejamento e Gestão.
Mas um projeto importante como esse, que propõe a construção de
um centro poliesportivo. com quadras para os jovens praticarem
esportes e ficarem longe das drogas, recebe veto do Governador, que
prometeu em sua campanha valorizar a educação e a juventude por
meio do esporte e da cultura. Infelizmente não é isso que estamos
vendo.

Contudo, o Governador argumentou também: "reduzir despesas com
locação de imóveis destinados aos seus serviços. Particularmente. no
Município de Governador Valadares, existem vários órgãos estaduais
que não possuem sede própria, podendo ser esse imóvel objeto de
permuta por outro que possa instalá-los.".

Verifica-se que as razões do veto não se sustentam, uma vez que o
Executivo não tem planos para a imediata utilização do imóvel a ser
doado, tampouco o objeto da doação contraria o interesse público,
pois o município pode dar destinação com amplo alcance social, como
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a construção de quadras poliesportivas que podem beneficiar a
comunidade daquele município.

Deve-se ressaltar ainda que o art. 20 da proposição vetada prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado - é lamentável o
posicionamento, as razões pelas quais o Governador vetou este
projeto tão importante - no prazo de três anos, caso não lhe seja dada
a destinação prevista. Se em três anos não for dada a destinação
prevista para esse imóvel, ou seja, se não for construído o centro
poliesportivo, com quadras de esportes e espaço de lazer para os
jovens e para a comunidade de Governador Valadares, esse imóvel
voltará ao patrimônio do Estado. Dessa forma, não há justificativa,
senão a má-vontade do Executivo com o Município de Governador
Valadares e com seus habitantes.

Quero dizer que há alguns anos, quando fui Presidente da União
dos Estudantes Secundaristas de Uberlândia, eleito com mais de 33
mil votos em eleição direta, reivindiquei um imóvel do Estado, ainda
no Governo Eduardo Azeredo, para uma entidade que presta um
grande trabalho social, confeccionando de graça as carteiras dos
estudantes, para que possam freqüentar cinemas, teatros e eventos
culturais: a entidade máxima da representação dos estudantes.

A justificativa foi a mesma: há vários prédios do Estado alugados, e
o Estado daria outra destinação a eles. Vocês sabem o que
aconteceu? Há quantos anos terminou o Governo do Eduardo
Azeredo? O imóvel ficou com um particular, que, por exemplo, montou
um restaurante. O imóvel ficou para ele, que entrou com usucapião.
Não sei se houve a complacência de autoridades naquele momento,
não sei se os imóveis foram legalizados. Acompanharei isso e pedirei
justificativa desse laudo por parte do Governo do Estado. Isso é um
absurdo. Aquele espaço poderia ser a sede de uma entidade
estudantil, beneficiando milhares e milhares de jovens. Infelizmente, o
Governo dá uma justificativa sem a menor lógica e diz que utilizará o
imóvel. Ele não fez isso, e um particular utilizou o imóvel em benefício
próprio, e não para o interesse público.

O projeto do Deputado George Hilton, ao contrário, prevê a
construção de um centro comunitário social, um projeto muito
importante para Governador Valadares. Com certeza, o projeto tem o



apoio do Bloco PT-PCdoB. Votaremos pela derrubada do veto.
Infelizmente, não faremos isso na noite de hoje, porque não há
quórum

Aliás. Sr. Presidente, solicito que encerre, de plano, a reunião, por
falta de quórum, e que seja respeitado o meu tempo, para que eu
continue este debate. Atitudes como essas são dignas de repúdio e
questionamento. Não dá para compreender as razões pelas quais o
Governador vetou esse projeto. Será que é porque em Governador
Valadares o Prefeito é do PT? Será que é só por causa disso? Há um
imóvel depredado e abandonado e um projeto social muito importante,
de um centro comunitário com quadras poliesportivas. Como a
Prefeitura é do PT. o Governador diz que não fará isso. Não é assim
que se governa. Temos de governar com todos. e o Governo Lula dá
• exemplo disso. De todos os Estados da Federação. Minas Gerais é
• que mais recebe recursos do Governo Federal, independentemente
de coloração partidária e ideológica. Temos uma responsabilidade
maior: a dignidade humana das pessoas que passam por mais
dificuldades. Não adianta ficarmos com essa picuinha que não nos
leva a nada. Estou aqui como parlamentar, e o nosso compromisso é
ajudar o Estado a fazer as transformações que precisa. Não é porque
o nosso colega é do partido A. B ou C que votaremos contra seus
projetos. Devemos ver o bem comum. O projeto é muito importante, e.
mais uma vez. parabenizo o Deputado George Hilton. Podem ter
certeza de que o Bloco PT-PCdoB votará em massa. Os nossos 16
Deputados votarão pela derrubada desse veto, e quero ter a felicidade
de contar com o apoio dos outros colegas e, mais ainda, de visitar
Governador Valadares e ver construído o centro comunitário social.
Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência reconhece que é regimental o
pedido de encerramento de plano por falta de quórum...

O Deputado Weliton Prado s - Concedo um aparte ao Deputado
Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Deputado Weliton
Prado. parabenizo V. Exa. pela defesa da derrubada desse veto. O
nobre Deputado George Hilton, gentilmente, tenta contribuir com a
cidade de Governador Valadares. Devido a questões técnicas,
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infelizmente, o Governador vetou a doação do imóvel à cidade de
Governador Valadares.

Cidade esta. Deputados George Hilton e Weliton Prado, que me
acolheu grandemente. Tenho lutado bravamente para defender os
cidadãos valadarenses e, infelizmente, devido à falta de articulação da
Assembléia Legislativa com o Governo do Estado, por questões
técnicas foi necessário que o Governador vetasse esse projeto.

Encaminho meu voto favorável à derrubada do veto, porque a
cidade de Governador Valadares não pode ficar prejudicada devido a
questões técnicas. O debate deveria ter sido comunicado antes do
veto, mas, infelizmente, isso não ocorreu, devido à má articulação da
Assembléia Legislativa com o Governo do Estado. Então, Deputado
George Hilton, estou junto com V. Exa.

Deputado Weliton Prado, que bravamente subiu nesta tribuna,
homem que disse ter tido 33 mil votos na União Estudantil e, por meio
disso, conseguiu 62 mil votos na cidade de Uberlândia. Foi o grande
campeão de votos, o que mostra a força da juventude em Uberlândia
e no Estado de Minas Gerais.

Para encerrar, nobres Deputados Weliton Prado e George Hilton,
meu voto é para acompanhar o bloco PT-PCdoB, juntamente com o
Deputado George Hilton, que tentou bravamente ajudar a cidade de
Governador Valadares. Mas, infelizmente, por questões técnicas, pela
falta de articulação da Assembléia Legislativa com o Governo, esse
projeto foi vetado. Provavelmente, na próxima legislatura poderemos
encaminhar esse projeto novamente e contribuir com a sociedade
valadarense. Muito obrigado.

O Deputado George Hilton (em aparte)* - Quero dizer aos
Deputados Leonardo Quintão e Weliton Prado que este projeto foi
exaustivamente discutido na Assembléia. Tivemos o cuidado de
solicitar um parecer técnico da Secretaria, que foi favorável à
tramitação do projeto.

As razões do veto não se explicam, porque tenho um parecer
técnico da Secretaria, feito por escrito, informando que o projeto pode
tramitar favoravelmente. Quem tem de responder a essa questão é o
Palácio, a Secretaria, uma vez que fizemos todo o trabalho de
discussão, com o auxílio da própria Secretaria de Educação. Portanto,
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não é verdade que não houve uma articulação. Houve, sim, uma
articulação, tanto é que o projeto passou pelas comissões e foi
aprovado no Plenário da Assembléia, mas, por motivos que
desconheço, foi vetado. Existe urna contradição, porque tenho o
parecer técnico da própria Secretaria, informando que o projeto era
viável.

Além do mais, o objetivo do projeto é importante, uma vez que
atualmente aquela área é ocupada por vândalos e usuários de drogas.
Existe uma preocupação muito grande da população de Governador
Valadares em relação à ocupação desse local.

Agradeço o apoio de V. Exa. para esclarecer que houve, sim, todo
um trabalho de articulação e o sinal verde para que o projeto
tramitasse. Não conheço as razões do veto. A derrubada do veto
ficará à mercê desta Casa - que sempre prezou pela defesa da
sociedade -, para que Governador Valadares não seja prejudicada,
pois trata-se uma área grande que está ocupada por vândalos e
usuários de drogas, trazendo prejuízos enormes à população daquele
bairro. Há um projeto local para que aquela área seja utilizada para a
execução de um projeto social comunitário que, de uma vez por todas,
acabaria com a ociosidade naquele local. Com esse projeto,
pretendemos modificar a situação lá existente.

Quero apenas dizer que esta Casa cumpriu todos os seus deveres.
Cabe a nós defendermos o interesse da sociedade, com todo o
respeito ao nosso Governador. Sou um Deputado da base de apoio ao
Governador e queremos contribuir com um projeto de
desenvolvimento de Minas Gerais. No que tange à essa área, não
posso concordar com esse veto, por entender que prolonga uma
preocupação enorme dos moradores daquela cidade, relativa à
situação em que se encontra a área abandonada e esquecida desse
antigo colégio estadual. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Dilzon Melo. Quero reiterar meu apelo aos Deputados e agradecer ao
Deputado George Hilton as explicações. Sugiro que o Bloco PT-
PCdoB, junto com o Deputado George Hilton e com a minha
colaboração. possa passar esses esclarecimentos aos Deputados,
pois pode ter sido um mal-entendido do Governo. Além disso, poderia



681

ser marcada uma audiência com o Governador, na sua volta de Paris,
de onde trará novos investimentos para Minas Gerais, contribuindo
para o desenvolvimento do Estado.

Obrigado, Deputado Weliton Prado, pela bravura demonstrada ao
ocupar a tribuna e auxiliar o Deputado George Hilton na derrubada do
veto.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço aos Deputados George
Hilton e Leonardo Quintão as suas palavras. Seguindo a linha do
Deputado George Hilton, queria deixar clara a argumentação do
Governador. Nas razões do veto, ele argumenta que a Secretaria de
Planejamento manifestou-se contrariamente à doação do imóvel, pois
ela contraria a política adotada pela atual administração. Se é por
esse motivo, não é questão técnica, porque essa foi muito bem
resolvida pelas diligências, pela votação na Comissão de Fiscalização
e pela decisão de todos os Deputados que votaram a favor da doação
do imóvel à cidade de Governador Valadares, para a construção de
um centro comunitário social e de quadras poliesportivas. Isso está
bem claro aqui.

E não se sustentam de maneira alguma as razões do veto. O
Governo nem apresentou alternativa para utilizar esse imóvel de
forma imediata. A mesma argumentação posta aqui foi-me
apresentada há sete anos ou mais, na época do Governo Eduardo
Azeredo. Falaram que utilizariam o imóvel em benefício do Estado,
mas até hoje está sob a responsabilidade de um particular, para uso
próprio e de sua família. Não está destinado ao interesse público, ao
contrário desse projeto, que tem grande alcance social. O imóvel está
totalmente abandonado e depredado. Além disso, o projeto conta com
o apoio da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, que já
dispõe de recursos para a construção do centro comunitário e das
quadras.

Não compreendemos a situação. Ficamos imaginando: será que é
porque o Governo é do PT? Como o Prefeito de Governador
Valadares é do PT, não deixaremos a cidade crescer e se
desenvolver, não deixaremos as crianças serem bem atendidas, não
deixaremos os jovens terem um lugar para a prática esportiva, não
deixaremos as mães contarem com um local para fazerem curso de



aperfeiçoamento ou profissionalizante?
Essa mentalidade estreita tem de acabar, temos de pensar na

coletividade, no interesse comum, no que é melhor para a sociedade.
E preciso parar com essas picuinhas. Vimos o quanto o nosso Estado
foi prejudicado com a briga infantil entre o ex-Governador Itamar
Franco e o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Minas Gerais foi
muito prejudicada porque os recursos não chegavam. O Lula está
mostrando que é diferente. De todos os Estados, o que mais está
recebendo recursos é Minas. Isso é uma contradição, porque é o
Estado que cobra mais taxas e tributos. Já disse diversas vezes nesta
tribuna que só Minas Gerais arrecada mais taxas que 22 Estados da
Federação juntos. E uma goela enorme! A carga tributária é enorme,
as empresas não suportam.

A única possibilidade de gerarem emprego. renda e de crescerem é
sobreviver. No entanto, muitas estão indo para São Paulo. Mato
Grosso e Goiás, por não suportarem a carga tributária do Estado, que
é altíssima.

Por isso, esse projeto, especificamente, é de interesse público e tem
o nosso apoio. Nós, e ainda os Deputados Laudelino Augusto, Padre
João. André Quintão, Biel Rocha, Rogério Correia e Ricardo Duarte e
as Deputadas Jô Moraes. Maria Tereza Lara. enfim, todos os do Bloco
PT-PCdoB votaremos para derrubar esse veto e para acabar com
essa perseguição.

Não há nada de técnico nesse projeto. O critério é político. O projeto
é de cunho social e é muito importante. Se há recursos, por que não
fazer? Isso é brincadeira, Sr. Presidente.

Gostaria, por fim, de dizer que temos de aprofundar essa discussão.
Pedirei a formação de uma comissão especial para investigar isso a
fundo. Vários outros projetos de doação de área foram aprovados.
Podemos fazer um levantamento, por meio da assessoria técnica
desta Casa, para vermos que não houve nenhum questionamento
nem técnico e nem político para outros projetos. Esse, pelo fato de
doar uma área para a Prefeitura de Governador Valadares, cuja
administração é do PT, não pode ser aprovado. Portanto, temos que
investigar isso a fundo.

Questão de Ordem
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O Deputado Weliton Prado - Solicito o encerramento, de plano, da
reunião, Sr. Presidente, por constatar que não há mais quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, que não há
quórum para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero trazer uma

questão de ordem com relação ao quórum.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, que

também deve saber fazer conta e que, portanto, sabe que não há
número regimental.

O Deputado Miguel Martini - O Deputado Miguel Martini sabe fazer
conta. Não provavelmente como V. Exa., que preside este plenário,
mas, por outro lado, ele também sabe que, numa recomposição de
quórum, mesmo o Plenário estando vazio pode tornar-se cheio.

O Deputado Weliton Prado disse que o Governador está contra o
projeto. Ora, ele não sabe quais são os planos do Governador,
inclusive para essa área lá em Governador Valadares! E se o
Governador quiser implantar lá um hospital, um centro social, ou
construir um conjunto habitacional, ou mesmo escolas? Ele tem a
prerrogativa de definir quais são as prioridades.

O Sr. Presidente - Qual é a questão de ordem, digníssimo Deputado
Miguel Martini?

O Deputado Miguel Martini - Quando se faz um pedido de
encerramento, a reunião não pode se arrastar por mais 20 minutos,
após o Presidente ter anunciado que não havia quórum. E claro que
percebo, agora, de plano, que não há como continuar esta reunião.
Apenas estranhei que o Deputado Weliton Prado ficasse na tribuna
por 20 minutos, mesmo o Presidente tendo anunciado que já não
havia quórum.

Então, era apenas para dizer isso. O Governador sabe o que está
fazendo com Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Por condescendência e liberalidade, a
Presidência admitiu que o Deputado Weliton Prado desse
continuidade à fala que já havia iniciado. Como ele tinha 1 hora para
fazer a discussão, permitimos que ele concluísse a sua fala.

Palavras do Sr. Presidente



O Sr. Presidente - A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do
Regimento Interno, a discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.114, uma vez que permaneceu em ordem do
dia para discussão por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia
15, às 8h30min, e para a reunião extraordinária também de amanhã.
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.

ATA DA 51' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 15/9/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2' Parte

(Ordem do Dia): 1 Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 355/2003 e
1.402, 1.538 e 1.559/2004; aprovação - 2" Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 85; chamada de votação secreta:
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 16.114: chamada de votação secreta: inexistência de quórum
para votação: anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mau ri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô
Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olivia - Marília
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Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 2Ohllmin, 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 Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
ia Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2° Parte da reunião, em sua i Fase. com  a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 355/2003, do
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Curvelo o imóvel que especifica: 1.402/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com o Município de Carneirinho o imóvel que especifica; 1.538/2004,
do Governador do Estado, que altera a denominação da Companhia
de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais -
PRODEMGE -; e 1.559/2004, do Governador do Estado, que autoriza
a Associação Profissionalizante do Menor de , Belo Horizonte -
ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica ( A sanção.).

2" Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da 2' Parte da reunião, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei Complementar n° 85, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme
o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo escrutínio secreto, nos termos do
art. 261. inciso X. c/c os arts. 222 e 263. inciso II. do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem
manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar "não". A Presidência convida os Deputados Wanderley
Ávila e Olinto Godinho para atuarem como escrutinadores. Em
votação, o veto. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os
seguintes Deputados:

Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jõ Moraes - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Márcio Kangussu - Márcio Passos
- Maria Olivia - Manha Campos - Miguel Martini - Ohinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Recomendo aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas na

urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados: votaram não" 5
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Deputados. totalizando 41 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 85. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
16.114, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Governador Valadares o imóvel que especifica. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria
à votação pelo escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso X. c/c
os arts. 222 e 263. inciso II, do Regimento Interno. Em votação, o
veto. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados para votação secreta.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Votaram apenas 22 Deputados. Não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna sem efeito a votação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia
16, às 8h30min. nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/9/2004
Às 14h45min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalciever Lopes, Leonídio Bouças, Weliton Prado, Dalmo Ribeiro
Silva e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Sidinho do
Ferrotaco, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Antônio Augusto
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 Secretário de Planejamento e Gestão, encaminhando os
resultados dos Programas 0178 - Desenvolvimento do Ensino
Superior - e 0179 - Atendimento à Educação Infantil - para o 1°
semestre de 2004: da Universidade Federal de Viçosa, comunicando
o 7° Encontro Mineiro sobre Produção Orgânica: dos Srs. Nereu
Machado de Oliveira, da Colônia do Marçal. em São João dei-Rei,
enviando cópia imagem, no formato JPEG. de representação
protocolada ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude por
suspeita de violação de direito da criança e do adolescente na Escola
Estadual Doutor Garcia de Lima; Pe. Lázaro de Assis Pinto,
Presidente do Conselho Estadual de Educação, encaminhando a
Carta de Caxambu", documento síntese da XXII Reunião Plenária do

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, realizada em
Caxambu: Genir Carneiro da Rocha. Presidente da Câmara Municipal
de Muriaé, encaminhando a Moção de Congratulações e Apoio n°
1.832/2004, de autoria do Vereador Antônio Balbino de Souza,
aprovada na reunião ordinária realizada dia 23/8/2004. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou a
relatora citada a seguir: Projeto de Lei n° 672/2003 (Deputada Ana
Maria Resende). Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez. o parecer pela
rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.096/2003 (relator:
Deputado Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição); parecer
pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, em turno único, do
Projeto de Lei n° 1.739/2004 (relator: Deputado Fábio Avelar, em
virtude de redistribuição). O Projeto de Lei n°655/2003, no 1° turno, foi
retirado de pauta a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Requerimentos n°s 3.214. 3.215, 3.217 e 3.222/2004;
e os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.567,
1.572, 1.612, 1.626, 1.641, 1.643, 1.715 e 1.754/2004. Passa-se à 3°
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de



proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado e da
Deputada Maria Tereza Lara, em que pleiteiam seja solicitado ao
Coronel PM Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-Geral da
PMMG, pedido de explicações sobre a ação dos militares do Batalhão
de Eventos que não estavam identificados durante manifestação
legítima dos professores da rede pública estadual de ensino, em
agosto do corrente ano, em Belo Horizonte; Weliton Prado, em que
solicita seja realizada audiência pública, no âmbito desta Comissão,
destinada a apurar denúncias da Associação de Pais e Colaboradores
da Escola Estadual Caetano Azeredo, em Belo Horizonte, contra ato
da Diretora desse estabelecimento de ensino. Os Projetos de Lei n°s
1.554/2004, 1.687/2003, 1.700, 1.708 e 1.692/2004 foram baixados
em diligência aos respectivos autores. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino

Augusto.

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

1.472/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar a denominação de Joanito Balieiro à estrada que
interliga os Municípios de Bocaina de Minas e Liberdade.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/2004 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.

Em 6/5/2004, este órgão colegiado baixou em diligência o projeto ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que
informasse esta Casa sobre a existência de denominação do referido



trecho rodoviário, cujo atendimento se deu por via do Parecer n° 17/04
- PJU/DEJ, da lavra do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG.

Fundamentação
A Constituição da República dispõe sobre a repartição de

competência legislativa entre os entes federativos no art. 22. em que
estão relacionadas as matérias sobre as quais somente a União pode
legislar, e no art. 30. incisos 1 e II, que assegura aos municípios a
possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual para atender a suas
peculiaridades. Para os Estados federados, o § 10 do seu art. 25
preconiza que lhes são reservadas as competências não vedadas
pelo seu texto.

Da análise desses dispositivos, infere-se que o Estado federado
pode legislar sobre denominação de próprios públicos que sejam de
sua propriedade.

Cumpre observar que o Parecer n° 17/04, emitido pela Procuradoria
Jurídica do DER-MG, esclarece que o trecho rodoviário referido na
proposição, de acordo com o "Boletim Rodoviário 2002", não integra a
rede de conservação dessa autarquia, sendo via municipal.

A par dessa constatação, infere-se que a proposição sob comento
trata de instituir norma que refoge à competência do Estado, portanto
apresenta vício incontornável.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.472/2004.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Laudelino

Augusto - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.817/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado Bonifácio

Mourão, tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
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instituição denominada Guarda Mirim de Sabinópolis, com sede nesse
município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
10/7/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972 (alterado pela Lei n°

15.294, de 2004), de 1998, que disciplina a matéria, são requisitos
para que as entidades filantrópicas possam ser declaradas de
utilidade pública no âmbito estadual: sejam dotadas de personalidade
jurídica; estejam em regular funcionamento no Estado há mais de um
ano: os cargos de sua direção não sejam remunerados; os seus
Diretores sejam pessoas reconhecidamente idôneas: possuam
certificado de inscrição expedido pelo Conselho Municipal de
Assistência Social ou pelo Conselho Estadual de Assistência Social.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas; não há, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que a Guarda Mirim de Sabinópolis está
inscrita sob o n° 7/2002 no Conselho Municipal de Assistência Social
local e que o art. 16, § 40, e o art. 28, § 10, do seu estatuto, guardando
coerência com a natureza do seu trabalho, prevêem, respectivamente,
que os dirigentes e conselheiros não serão remunerados pelo
exercício de suas atividades; e que, em caso de ser ela dissolvida, o
seu patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
congênere, com personalidade jurídica, a critério da assembléia geral.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.817/2004.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.832/2004
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°

1.832/2004 autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo
Valério e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2004. a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, a fim de receber parecer sobre os
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, de acordo
com o art. 102. III. 'a'. c/c O art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A medalha que a proposição em análise autoriza o Governo do

Estado a criar tem o objetivo de homenagear praças da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que. nos 25 anos de
formatura, se destacaram por relevantes serviços prestados à
corporação. ainda em vida.

A Constituição da República, no tocante à repartição de
competência legislativa, estabelece no art. 22 aquelas que cabem
privativamente à União e, no art. 30, 1 e II, fixa como atribuição do
município legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a
legislação federal e a estadual no que lhe couber. Aos Estados, no §
1° do art. 25, reserva as competências que não lhes são vedadas pelo
texto constitucional.

Observe-se, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não
arrola o assunto em tela como de iniciativa privativa de uma das
autoridades estaduais que menciona.

Assim sendo, a criação de homenagem cívica se encontra entre as
matérias constantes na competência remanescente do Estado e pode
ser apresentada por qualquer membro ou comissão desta Casa
Legislativa; entretanto, alguns pontos do texto chamaram a atenção
desta Comissão.

Inicialmente. na forma proposta. a proposição se reveste de
natureza meramente autorizativa, em nada inovando o ordenamento
jurídico. Se aprovada, caberá ao Governador do Estado.
discricionariamente, decidir sobre a produção de seus efeitos. Como o
texto constitucional não exige prévia autorização do Poder Legislativo
para a instituição de homenagem cívica, o comando do projeto a esse
respeito deve ser direto.
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Outro ponto a ser alterado é a administração da medalha, que deve
ser atribuída a um conselho, e não a uma comissão, como está na
proposição, sendo o Governador do Estado o Presidente desse
conselho, e não da medalha, como usualmente ocorre com outras
condecorações.

Ainda, o art. 40 da proposição propõe a regulamentação da lei pelo
Poder Executivo, mas não estabelece prazo, e, além disso, fixa o
conteúdo do regulamento, ato que tem a estrita finalidade de produzir
as disposições operacionais necessárias à execução da norma legal.
Assim, tal recomendação torna-se desnecessária.

Para corrigir tais equívocos, apresentamos as Emendas nos 1 a 4 ao
final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.832/2004
com as Emendas n

o
s 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. l - Fica criada a Medalha Cabo Valério, com o objetivo de

homenagear as praças da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - que, nos
vinte e cinco anos de formatura, se destacaram pelos relevantes
serviços prestados à corporação a que se vinculam.".

EMENDA N°2
Substitua-se o termo "comissão" pelo termo "Conselho" no "caput" e

no § 1° do art. 2 0 .
EMENDA N°3

Dê-se ao § 2° do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ......................................................
§ 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra do

Conselho de que trata este artigo.".
EMENDA N°4

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de 180 dias a contar da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Laudelino
Augusto - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.841/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão. o Projeto de Lei n°
1.841/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Evangélica de Lavras, com sede nesse
município.

Publicada no "Diário do Legislativo', em 20/8/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspec os referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, c iforme dispõe o
art. 188. c/c o art. 102, li I, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, alterado pela Lei n° 15.294, de
2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, sua diretoria é formada por pessoas idôneas. que
nada recebem pelos respectivos cargos e está inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social sob o n° 14.

Ressalte-se, ainda, que o art. 34 do seu estatuto prevê que as
atividades dos Diretores e dos conselheiros fiscais serão gratuitas, e o
art. 37 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a outra entidade congênere ou a
instituição beneficente, excetuando-se os bens móveis e imóveis
utilizados em comodato: no entanto, tendo em vista a omissão, no
texto do art. 1° do projeto, da sigla ABEL. que integra a sua
denominação oficial, será apresentada na parte conclusiva emenda ao
projeto de lei.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade



e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.841/2004 com a Emenda n° 1
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Evangélica de Lavras - ABEL -, com sede nesse
município.".

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.846/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação do
Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí - Movimento para Vida, com
sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Publicada no "Diário do Legislativo - de 27/8/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
respectivos cargos.

O art. 27 de seu estatuto determina que o exercício das funções da
diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 31 dispõe que,
em caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
uma entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública. Ademais, está ela
devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do
respectivo município-sede sob o n° 23; portanto, a referida instituição
atende à exigência consubstanciada no art. 10 da Lei n° 12.972, de
1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterado pela Lei n° 15.294, de 2004.
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Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.846/2004.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Laudelino

Augusto - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.751/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n 1.751/2004
institui a exigência de apresentação de certidão negativa de débito
socioambiental nos processos que menciona e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto pretende estabelecer normas relativas aos processos

administrativos de renovação da Licença de Operação - LO -. exigida
de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente. Nesse sentido, obriga os
empreendedores a apresentar atestados de "nada consta", a serem
emitidos pelo COPAM, pelo Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS - e pela Procuradoria de Justiça de Minas Gerais, relacionados
com a inexistência de passivos de natureza ambiental, como
documentos indispensáveis para a renovação da LO.

O poder de policia administrativa, em matéria de meio ambiente, é
exercido fundamentalmente pela expedição de três licenças
ambientais: a prévia, a de instalação e a de operação.

A licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade. Objetiva aprovar a sua localização e
concepção, atestar a viabilidade ambiental e estabelecer os requisitos
básicos e as condições a serem atendidas nas fases seguintes de sua
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implementação.
A licença de instalação autoriza a implementação do

empreendimento ou da atividade de acordo com as especificações
constantes nos planos, nos programas e nos projetos aprovados,
incluídas as medidas de controle ambiental e os demais
condicionantes.

A Licença de Operação autoriza o início da atividade ou do
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das
exigências constantes nas licenças prévias e de instalação, bem como
as demais medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação. Portanto, é vedado ao poder público
conceder licença de operação quando o empreendimento ou a
atividade não atende às determinações estabelecidas nas licenças
prévia e de instalação.

A renovação da Licença de Operação é regulamentada em dois
diplomas básicos. A Resolução n° 237, de 1997, do CONAMA,
estabelece que o prazo de validade da LO é de, no mínimo, quatro
anos e, no máximo, dez. Quanto à renovação, o interessado deverá
requerê-la com antecedência mínima de 120 dias da expiração do
prazo de validade, o qual é automaticamente prorrogado até a
manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

A Deliberação Normativa n° 17, de 1996, do COPAM, determina que
a licença de operação pode ser revalidada pelo período de quatro a
oito anos, de acordo com o enquadramento da atividade, após análise
de requerimento do interessado acompanhado de diversos
documentos, entre os quais a certidão negativa de débito financeiro de
natureza ambiental.

Portanto, a legislação ambiental proíbe a renovação da licença de
operação para empreendimentos e atividades com débito financeiro
de natureza ambiental. Além do mais, devemos ressaltar que, caso
eles tenham sofrido penalidade com trânsito em julgado e nos limites
da pontuação estabelecida, o prazo da LO poderá ser reduzido em até
dois anos, conforme determina o § 10 do art. 10 da citada deliberação
normativa.

Como se observa, a exigência de atestado de "nada consta" emitido
pelo CEAS não tem cabimento. Pressupõe concessão, pelo COPAM,

^Á,-LC



de licenciamento ambiental a empreendimento relacionado com
barramento de águas para a geração de energia elétrica e outros fins,
em desacordo com o disposto na Resolução n° 237. de 1997. do
CONAMA. Como vimos, a Licença de Operação só pode ser expedida
após a verificação de que o empreendedor cumpriu todas as
exigências estabelecidas nas licenças prévia e de instalação.

Quanto ao atestado de "nada consta" a cargo da Procuradoria de
Justiça de Minas Gerais, observamos que a competência do Ministério
Público em matéria ambiental não se confunde com a do Poder
Executivo. Na condição de curador do meio ambiente. os meios de
que dispõe o fiscal da lei para o exercício dessa atribuição quase
sempre são judiciais, como a ação civil pública. Assim, se o
empreendedor descumprir a sentença judicial condenatória ou o
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -, o Ministério Público deve
ajuizar ação de execução no Judiciário, para compelir o
empreendedor ao cumprimento das obrigações ambientais constantes
nos TACs ou no processo de cognição; portanto o atestado de "nada
consta", nesse caso, também não tem sentido.

Como vimos, as condições para a renovação da Licença de
Operação em Minas Gerais se encontram disciplinadas em atos
normativos infralegais, produzidos com base na legislação ordinária,
em especial o art. 50, IX. da Lei n° 7.772. de 1980.

O legislador, na ocasião, entendeu ser conveniente e oportuno que
tal assunto fosse regulado em ato de natureza infralegal: pode ele, da
mesma forma, entender que a matéria, por sua importância e
relevância, deve ser tratada em lei ordinária.

Assim, para aperfeiçoar o projeto, apresentamos, ao final deste
parecer. o Substitutivo n° 1, que disciplina o processo de revalidação
das licenças ambientais, seguindo as determinações federais e
incorporando normas produzidas pelo COPAM.

Essa medida tem por objetivo permitir que a proposição de iniciativa
parlamentar seja debatida com maior profundidade nesta Casa.
especialmente na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.751/2004
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na forma do Substitutivo n° 1 a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece o prazo de validade e a forma de revalidação das
licenças ambientais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O prazo de validade das licenças ambientais outorgadas

pelo poder público estadual é de:
- para a Licença Prévia - LP -, até cinco anos, devendo

corresponder ao prazo previsto no cronograma aprovado para
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento ou à atividade;

II - para a Licença de Instalação - LI -, até seis anos, devendo
corresponder ao prazo previsto no cronograma constante no plano de
controle ambiental aprovado para implantação da atividade ou
empreendimento, incluindo o respectivo sistema de controle e
qualquer outra medida mitigadora do impacto ambiental prevista para
essa fase;

III - para a Licença de Operação - LO -, no máximo dez e no
mínimo quatro anos, conforme dispuser o órgão ambiental
competente.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente poderá
estabelecer prazo de validade específico para a LO de
empreendimento ou atividade que, por sua natureza e peculiaridade,
estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 20 - O poder público estadual poderá emitir Licença de
Operação para fins de Pesquisa - LOP -, a ser concedida para a
execução de pesquisa de qualquer natureza que inclua atividade
modificadora ou potencialmente poluidora do meio ambiente.

Parágrafo único - A LOP terá sua validade estabelecida em
conformidade com o prazo estipulado no título autorizativo da
pesquisa.

Art. 30 - As licenças ambientais poderão ter seus prazos
revalidados, por um período máximo igual ao concedido
anteriormente, mediante apresentação de justificativa técnica,
elaborada conforme o roteiro fornecido pelo órgão de meio ambiente
competente.

^Á &C



§ 10 - A justificativa técnica para solicitação de revalidação de prazo
de licença ambiental deverá ser apresentada com antecedência
mínima de cento e vinte dias da data do vencimento de seu prazo de
validade.

§ 2° - O prazo de revalidação da LO de empreendimento ou
atividade que tenha recebido penalidade prevista na legislação
ambiental transitada em julgado até a data do requerimento de
revalidação será reduzido em até dois anos, na forma regulamentar,
observado o limite mínimo de quatro anos.

Art. 40 - A solicitação de revalidação do prazo de LP. LI e LO será
instruída com os seguintes documentos:

1 - cópia da publicação da comunicação do protocolo do
requerimento de revalidação;

II - cópia da publicação da comunicação da obtenção da licença
vigente:

III - comprovante do recolhimento do custo de análise:
IV certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental:
V - relatório de acompanhamento da implantação da atividade ou do

empreendimento e do respectivo plano de controle ambiental.
conforme dispuser o órgão competente, no caso da LI:

VI - relatório de avaliação de desempenho ambiental dos sistemas
de controle ambiental e das demais medidas mitigadoras, elaborado
conforme o roteiro estabelecido pelo órgão competente por tipo de
atividade, no caso da LO.

Art. 50 - A solicitação de revalidação da LOP conterá, além dos
documentos previstos nos incisos 1 a IV do art. 4:

- declaração do órgão público encarregado do controle da
atividade de pesquisa que comprove a renovação do título autorizativo
da pesquisa ou cumprimento da legislação específica que lhe deu
origem:

II - relatório de acompanhamento do plano de controle ambiental,
elaborado conforme o roteiro fornecido pelo órgão competente.

Art. 6° - A documentação a ser apresentada para a solicitação de
licenças ambientais será estabelecida na regulamentação desta lei.

Parágrafo único - Nos empreendimentos ou nas atividades
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considerados de utilidade pública ou de interesse social, é vedada a
exigência de apresentação de autorização do proprietário do solo para
obtenção da outorga do direito de uso das águas e da averbação de
reserva legal, exceto, para esta, quando o empreendedor for o
proprietário do solo.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.760/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
1.760/2004 "dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos
fornecedores de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde
da população do Estado de Minas Gerais e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/6/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Saúde.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a adoção de

procedimentos, por parte de fornecedores de produtos e serviços,
para a proteção do consumidor nos casos em que fique comprovada a
nocividade de produtos colocados à venda. A proposição prevê, ainda,
o recolhimento e a troca do produto e o reembolso da quantia gasta
pelo consumidor, além da adoção de outras medidas para
esclarecimento dos consumidores quanto à nocividade do produto.

Conforme preconiza o inciso VIII do art. 24 da Constituição Federal,
a matéria se insere no domínio da competência legislativa
concorrente, competindo à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar sobre danos ao consumidor.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
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inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei n° 8.078. de
11/9/90. estabelece, no art. W. que os produtos e serviços colocados
no mercado de consumo não deverão acarretar riscos à saúde nem à
segurança dos consumidores. exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. obrigando-se os
fornecedores, em qualquer hipótese. a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito. Em se tratando de produto
industrial, ao fabricante cabe prestar as informações de que trata este
artigo, por meio de impressos apropriados que devem acompanhar o
produto.

O art. 9' dispõe que o fornecedor de produtos e serviços
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou que coloquem em
risco a segurança do consumidor deverá prestar informações, de
maneira ostensiva e adequada, a respeito de sua nocividade ou
periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis
em cada caso concreto.

A norma preconiza, ainda, em seu art. 10, que o fornecedor não
poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe
ou deveria saber que é altamente nocivo ou implica risco para a saúde
ou a segurança do consumidor. Nos casos em que o fornecedor tomar
conhecimento da periculosidade do produto ou serviço posteriormente
à sua introdução no mercado de consumo, cabe-lhe comunicar o fato
às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios
publicitários. Os referidos anúncios publicitários deverão ser
veiculados na imprensa, no rádio e na televisão, a expensas do
fornecedor do produto ou do serviço. Compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios, sempre que tiverem
conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços, a prestação
da informação aos consumidores a respeito do fato.

No que toca à administração pública estadual, o Código de Saúde
do Estado de Minas Gerais. Lei n° 13.317, de 24/9/99, estabelece, em
seu art. 75, que se entende por "vigilância sanitária o conjunto de
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
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ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde, abrangendo, entre outros, o controle
de todas as etapas e processos da produção de bens de capital e de
consumo que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde,
bem como o de sua utilização".

Ainda, sobre a matéria, a mesma lei dispõe, em seu art. 82, que,
para os seus efeitos, consideram-se estabelecimentos de serviço de
interesse da saúde os que produzem, beneficiam, manipulam,
fracionam, embalam, reembalam, condicionam, conservam,
armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam, vendem ou
dispensam, entre outros, medicamentos, drogas, imunobiológicos,
plantas medicinais, insumos farmacêuticos e correlatos: produtos de
higiene, saneantes. domissanitários e correlatos; perfumes,
cosméticos e correlatos; alimentos, bebidas, matérias-primas
alimentares, produtos dietéticos, aditivos, coadjuvantes, artigos e
equipamentos destinados ao contato com alimentos; também,
segundo o citado dispositivo, são assim considerados os laboratórios
de pesquisa, de análise de amostras, de análise de produtos
alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensílios; as entidades
especializadas que prestam serviços de controle de pragas urbanas;
os estabelecimentos que prestam serviços de lavanderia,
conservadoria e congêneres e os de lazer e diversão, ginástica e
práticas desportivas e outros cuja atividade possa, direta ou
indiretamente, provocar danos ou agravos à saúde ou à qualidade de
vida da população.

De acordo com a mencionada norma, as ações de vigilância
sanitária serão exercidas por autoridade sanitária estadual ou
municipal, que terá livre acesso aos estabelecimentos e aos
ambientes sujeitos ao controle sanitário, podendo a autoridade
sanitária exigir exame clínico ou laboratorial de pessoas que exerçam
atividades em estabelecimento sujeito ao controle sanitário. Isto posto,
ressaltamos que o Estado, ao tomar conhecimento da nocividade ou
da periculosidade de qualquer produto ou serviço no momento da
fiscalização sanitária. também se obriga a prestar informação aos
consumidores a esse respeito.
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Conforme exposto, a proposição encontra respaldo na legislação
constitucional e na infraconstitucional vigentes; no entanto, o projeto
deve ser aprimorado.

Em atendimento ao disposto no § 30 do art. 10 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, faz-se necessária a instituição de
medida que obrigue o Estado a informar o consumidor sobre a
nocividade de produto ou serviço sempre que tiver conhecimento de
sua periculosidade.

O art. 20 da proposição dispõe que o fornecedor do produto ou
serviço deverá arcar com as despesas oriundas de eventuais
tratamentos de saúde dos consumidores, sem prejuízo de outras
indenizações previstas em lei. Tal medida trata de matéria de
responsabilidade civil, afeta ao direito civil, de competência legislativa
privativa da União, conforme disposto no art. 22 da Constituição da
República. Assim sendo, o referido dispositivo deverá ser suprimido.

Ressaltamos , a necessidade de instituir medida punitiva
administrativa. E que as sanções cíveis e penais aplicáveis ao
fornecedor, já previstas em normas que regulam a matéria, podem,
eventualmente, ser de lenta ou demorada aplicação, em virtude da
necessidade de determinação judicial. Assim, a instituição de medida
administrativa aplicável ao caso, de efeito imediato, com certeza
inibiria a prática realizada por parte de fornecedores menos
cautelosos.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.760/2004
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO W1
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados por fornecedor de

produto ou serviço considerado nocivo à saúde da população e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o fornecedor de produto ou serviço que, posteriormente

à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentem obrigado a comunicar o fato
imediatamente às autoridades competentes e a publicar, em veículos
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de comunicação de grande circulação e no prazo de vinte e quatro
horas, informativo sobre a periculosidade do produto ou do serviço à
saúde da população.

Parágrafo único - O informativo a que se refere o "caput" conterá os
seguintes dados:

- o tipo de problema verificado com o produto:
II - os problemas que poderão ser ocasionados com o consumo do

produto:
III - as providências que devem ser adotadas por quem tiver

consumido o produto;
IV - a previsão de troca do produto ou reembolso do valor pago, a

critério do consumidor;
V - o número de telefone, de acesso gratuito, para esclarecimento

dos consumidores.
Art. 20 - Sempre que tiver conhecimento da periculosidade de

produto ou de serviço à saúde ou à segurança dos consumidores, o
poder público estadual informará a população sobre o fato.

Art. 30 - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada
nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e em seu regulamento.

Art. 40 - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos
ou a fundo instituído pela pessoa jurídica de direito público que
impuser a sanção.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.788/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n° 13.454, de 2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz.

Publicado em 2/7/2004, o projeto foi distribuído a esta Comissão e
às Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer.



III

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. III. 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise acrescenta artigo à Lei n° 13.454. de

2000, dispondo que, para os distritos e subdistritos criados antes dos
seis meses que antecedem as eleições municipais, o Juiz de Direito
Diretor do foro nomeará, em caráter precário. Juiz de Paz 'ad hoc"
entre os cidadãos domiciliados no local que preencham os requisitos
de investidura para exercer as competências previstas no art. 15 da
referida lei até a posse do Juiz eleito.

A Constituição da República manteve a Justiça de Paz vinculada ao
Poder Judiciário, conforme se vê da leitura da Seção 1 do Capítulo III
sob a rubrica 'Do Poder Judiciário", que inclui o art. 98 que trata da
matéria no seu inciso II.

A organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais
está contida na Lei Complementar n° 59, de 2001, que trata da Justiça
de Paz no seu art. 86, cujo § 3" estabelece que, "para fins de definição
do número de vagas a serem preenchidas em cada município, o
Tribunal de Justiça fornecerá ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, no momento oportuno, a relação dos distritos e subdistritos
judiciários a que se refere". A Lei n° 13.454. de 2000, que dispõe
sobre a Justiça de Paz, repete tal disposição no § l' do seu art. 10.

Entre as competências do Juiz de Direito Diretor do foro,
relacionadas no art. 65 da Lei Complementar n° 59. de 2001, está a
prática de ato decorrente de disposição legal ou regulamentar não
especificado no artigo. Desse fato, a nomeação de Juiz de Paz "ad
hoc" pelo Juiz de Direito Diretor do foro, conforme proposta no projeto,
encontra respaldo jurídico-legal.

Na hipótese de vacância, o § 3° do art. 13 da Lei n° 13.454, de 2000,
prevê que, se faltarem menos de dois anos para o término do
mandato. o Juiz de Direito Diretor do foro designará Juiz de Paz "ad
hoc" entre aqueles em exercício na comarca ou, no caso da
inexistência destes, entre aqueles em exercício na primeira comarca
substituta ou, por designação a titulo precário, entre cidadãos

LW-C



domiciliados no local que preencham os requisitos do art. 6 0 da lei.
Na hipótese da criação de novos distritos ou subdistritos judiciários

antes dos seis meses que antecedem as eleições municipais, prevista
no projeto, o Juiz de Direito Diretor do foro nomeará, a título precário,
Juiz de Paz "ad hoc", escolhido entre cidadãos domiciliados no local
que preencham os requisitos de investidura, para exercer as
competências previstas no art. 15, até a posse do eleito.

Todavia, para deixar claro que o projeto trata de distritos e
subdistritos judiciários, bem como de designação em lugar de
nomeação, porque feita a título precário até que se dê a posse do Juiz
de Paz eleito, e ainda que devem ser observados os requisitos
previstos no art. 6° da Lei n° 13.454, de 2000, apresentamos a
Emenda n° 1, que dá nova redação ao art. 1 0 do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.788/2004 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1° - A Lei n°13.454, de 12 de janeiro de 2000, fica acrescida do

seguinte artigo:
'Art. 10-A - Para os distritos e subdistritos judiciários criados antes

dos seis meses que antecedem as eleições municipais, o Juiz de
Direito Diretor do foro designará, em caráter precário, Juiz de Paz "ad
hoc", escolhido entre os cidadãos domiciliados no local que
preencham os requisitos de investidura previstos no art. 6 0 desta lei,
para exercer as competências estabelecidas no art. 15 desta lei, até a
posse do Juiz eleito.'."

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.789/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em análise
"dispõe sobre a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia através
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da frota oficial da Policia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/7/2004. foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça. de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. III. "a".
do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade. a
constitucional idade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em análise pretende conferir maior efetividade ao

trabalho da Ouvidoria de Polícia por meio da divulgação de seus
telefones nos veículos pertencentes à frota oficial da Polícia Militar, da
Policia Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado. Pretende-se,
notadamente. ampliar o acesso da população à Ouvidoria. facilitando
a apresentação de denúncias e sugestões.

No que toca à matéria, vale ressaltar que a Ouvidoria de Policia foi
instituída pela Lei n° 12.622, de 25/9/97. Recentemente, foi aprovada
por esta Casa Legislativa a Lei n° 15.298, de 2004, que institui a
Ouvidoria-Geral do Estado com a finalidade de examinar
manifestações referentes a procedimentos e ações de agentes,
órgãos e entidades das administrações direta e indireta do Poder
Executivo, bem como de concessionários de serviços públicos
estaduais. Dessa forma, a Ouvidoria de Polícia passou a ser uma área
específica da Ouvidoria-Geral do Estado, e a referida Lei n° 12.622 foi
revogada.

Entre as competências da Ouvidoria-Geral do Estado está a de
garantir a universalidade de atendimento ao cidadão, viabilizando o
acesso aos serviços por ela prestados nas diversas regiões do
Estado, nos termos do inciso X do art. 4° de sua lei instituidora. Vê-se,
pois, que a divulgação dos serviços da Ouvidoria já é um pressuposto
de sua existência, afinal o seu objetivo precípuo é o de formar um
canal direto com a população para apuração de denúncias e
aprimoramento dos serviços.

Verifica-se, assim, que o objetivo consignado na proposição em
análise é medida que, para ser concretizada. dispensa a edição de
norma jurídica uma vez que pode e deve ser resolvida por meio de ato
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administrativo.
Como já ressaltou inúmeras vezes esta Comissão quando da

análise de outros projetos de lei, o princípio da separação de Poderes,
consagrado na Constituição da República, confere ao Poder Executivo
a competência administrativa, ao Poder Legislativo a competência
legiferante e fiscalizatória e ao Poder Judiciário a competência para
julgar o caso concreto em conformidade com a lei. Cada um dos
Poderes deve exercer de forma plena as suas atribuições sem
interferir nas funções dos outros sob pena de quebra da harmonia e
fragilização do princípio democrático. A adoção de medidas
tipicamente administrativas como a que ora se discute é matéria de
competência intrínseca do Poder Executivo, ao qual compete a
administração de seus órgãos, entre os quais se incluem a Polícia
Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Entendemos, assim,
que a melhor forma de divulgação dos trabalhos da Ouvidoria de
Polícia deve ser definida pelo Poder Executivo, que, além de possuir
competências administrativas para implementar as ações de governo,
é o Poder que detém a prerrogativa de organizar e estabelecer
atribuições para a Polícia Civil e a Militar e para o Corpo de
Bombeiros, nos termos da alínea "f" do inciso III do art. 66 da
Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.789/2004.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Fábio Avelar.
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.807/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°
1.807/2004 cria o Cadastro Estadual de Presos e Foragidos e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/7/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, e consoante dispõe o art. 188,
c/c o art. 102. III. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva a criação do Cadastro Estadual de

Presos e Foragidos, com a finalidade de informar aos interessados a
relação de pessoas presas ou foragidas da justiça. Tal cadastro seria
organizado, mantido e atualizado pela Secretaria de Defesa Social e
disponibilizado para consulta pela Internet.

Nos casos de presos sem condenação formal, a identificação se
daria apenas com a divulgação de seu nome e de sua filiação, vedada
a divulgação da imagem fisionômica do preso, reproduzida por
fotografia. pintura ou desenho.

A criação e organização de cadastros no âmbito de órgãos
executivos, com vistas a ordenar e racionalizar suas atividades,
constituem ações que independem de ato legislativo prévio. A
inovação empreendida pelo projeto reside na exigência de que o
cadastro de presos e de foragidos da justiça seja disponibilizado pela
Internet. Trata-se, pois, de medida legislativa tendente a facilitar a
atividade de persecução criminal.

Ora, não vislumbramos nenhuma razão plausível a justificar a
divulgação de lista de pessoas que já estão presas. Na verdade.
comparecem razões em sentido contrário, pois qual a finalidade
prática de se divulgar na Internet uma lista de pessoas que já estão
sob a custódia do Estado?

Diversa é a hipótese que trata dos foragidos da justiça, visto que tal
divulgação configuraria medida tendente a facilitar a ação de
persecução criminal, tornando possível a participação da sociedade
no auxílio à captura de criminosos que buscam evadir-se da ação da
justiça. Mas a divulgação de lista de presos, além de desnecessária
sob o prisma da persecução criminal, seria indesejável, pois poderia
ocasionar danos à imagem de pessoas que, conquanto presas,
venham a ter decretado o relaxamento da prisão por insuficiência de
prova ou por qualquer outro motivo legal. E mesmo com referência a
condenados por sentença judicial transitada em julgado, a divulgação
pela Internet poderia representar um complicador a mais em termos
de reinserção social do individuo, uma vez cumprida integralmente a
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pena.
Em face das razões expendidas, julgamos necessário alterar a

proposição de modo a retirar de seu texto a exigência da divulgação,
pela Internet, de um cadastro de presos, subsistindo tal exigência
somente quanto aos foragidos da justiça, o que fazemos mediante a
formulação do Substitutivo n° 1.

Por fim, cumpre dizer que o Estado está autorizado a legislar sobre
a matéria. uma vez que possui competência para disciplinar questões
relativas à segurança pública.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.807/2004
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o Cadastro Estadual de Foragidos da Justiça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado, por meio do órgão competente, disponibilizará na

Internet o Cadastro Estadual de Foragidos da Justiça, com vistas a
auxiliar a atividade de persecução criminal.

Art. 20 - A página da Internet em que for veiculado o Cadastro
Estadual de Foragidos da Justiça conterá orientações aos
interessados em fornecer informações sobre pessoas foragidas,
resguardando-se a identidade do informante.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.820/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei sob
comento tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 10 da Lei n°
11.620, de 4/10/94, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ijaci.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo de 5/8/2004 e
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encaminhada a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos termos do art.
188. c/c o art. 102, III, a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18

da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666. de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, o qual exige, para alienação de
tais bens, a autorização legislativa e a subordinação do contrato ao
atendimento do interesse público.

O imóvel de que trata a lei a ser modificada - constituído por terreno
com área de 15.5 ha, com 30 mil pés de eucalipto, situado no lugar
denominado Lagoinha, no Município de Ijaci - foi doado pelo Estado
em 1994.

Cabe esclarecer que esse diploma legal, além de autorizar o Poder
Executivo a efetuar a transferência de domínio do imóvel destinado à
implantação de distrito industrial e de horta comunitária e à construção
de casas populares, determina expressamente, nos termos do art. 2°.
a sua reversão ao Estado findo o prazo de três anos, caso não lhe
tivesse sido dada a destinação prevista: porém. transcorridos dez
anos sem o cumprimento da finalidade da doação e tendo em vista
que o distrito industrial foi implantado em outro local, pretende-se
agora com a apresentação do projeto em tela, nos termos da
justificação, destinar a referida área para implantação de um de aterro
sanitário controlado, objetivando a reintegração social dos catadores
de lixo, a melhoria das condições ambientais, o desenvolvimento
sustentável e, conseqüentemente, o aumento na arrecadação do
ICMS ecológico para o município, o que evidentemente reflete a
preocupação em preservar o interesse público.

Para acatar a idéia do autor e formalizá-la de acordo com a técnica
legislativa. propomos na parte conclusiva deste parecer o Substitutivo
n° 1.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.820/2004
na forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.620, de 4 de outubro

de 1994, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Ijaci.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 11.620, de 4 de

outubro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.	1- ......................................................
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à

implantação de aterro sanitário controlado.".
Art. 20- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo

de três anos contados a partir da publicação desta lei, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Laudelino Augusto.	 -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.837/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada em 18/8/2004 e a seguir distribuída a
esta Comissão, a fim de receber parecer, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de treze

porções de terras devolutas rurais, situadas em municípios diversos,
cada uma contando com área superior a 100 hectares.
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Nos termos do art. 62. XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana ( ... ) limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m2; alienação ou concessão de terra pública previstas no plano
de reforma agrária estadual aprovado em lei: concessão gratuita de
domínio de área devoluta rural não superior a 50 hectares ( ... ) e
alienação ou concessão de terra devoluta rural com área de até 100
hectares, desde que precedidas de ação judicial discriminatória e
atendidos outros requisitos.

Cumpre-nos observar que as legitimações de que se ocupa o projeto
de resolução não se enquadram em nenhuma dessas situações: além
disso, os processos encontram-se instruídos em estreita conformidade
com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Tendo em vista que a proposição não apresenta qualquer vício,
deve ela prosseguir sua regular tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto. concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Resolução n'
1.837/2004.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva. relator - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N`1.840/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nc 269/2004. fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que visa autorizar o
Poder Executivo a cancelar, parcialmente, a cláusula de reversão
prevista na Lei n°682. de 1916.

Publicada no "Diário do Legislativo', em 20/8/2004, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art.
102, III, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata a proposição sob comento de conferir autorização legislativa
para que se possa fazer o cancelamento, parcial, da cláusula de
reversão prevista no art. 35 da Lei n° 682, de 1916, especificamente
no tocante à área de terreno com 23.269m 2, situada na Colônia
Rodrigo Silva, ao Município de Barbacena, desmembrada de imóvel
cedido à União, para que nele o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento mantivesse em atividade a Estação Serícola de
Barbacena.

Anteriormente, outra parte desse imóvel já fora liberada, quando da
edição da Lei n° 8.464 de 1983, que autorizou o cancelamento da
respectiva cláusula de reversão, para que fosse ela cedida ao
Ministério da Aeronáutica para a construção de residências de seus
suboficiais e sargentos.

A Estação Serícola de Barbacena encontra-se desativada e, por
isso, o Ministério da Agricultura pretende utilizar o terreno para
desenvolver outras atividades.

A Secretaria de Planejamento e Gestão manifestou-se favorável à
liberação do imóvel, pois ele será aproveitado para o desenvolvimento
de serviços de utilidade pública.

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e é
requisito essencial para a realização do contrato que, direta ou
indiretamente, envolva a doação de bens públicos, conforme previsto
no art. 18 da Constituição do Estado.

A Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, estabelece no inciso 1 do art. 17 as normas que
deverão ser observadas quando da alienação de bem imóvel, que fica
condicionada à existência de interesse público devidamente justificado
e a certeza de estar o objeto doado sem destinação ou ocioso.

Constatada a observância aos mencionados requisitos, não há óbice
à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.840/2004.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
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Ermano Batista. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Laudelino
Augusto - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.845/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
revoga o inciso V e o § 20 do art. 1° da Lei n° 15.294. de 518/2004. que
altera a Lei n° 12.972. de 27/7/98, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública e dá outras providências.

Publicado em 24/8/2004, o projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública. Compete a esta
Comissão, nos termos do art. 181, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, examinar os aspectos relativos à jLlridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
Pretende-se, no projeto de lei em estudo, revogar a exigência de

que as entidades da sociedade sejam inscritas em Conselho Municipal
ou no Conselho Estadual de Assistência Social, para que possam se
habilitar a ser declaradas de utilidade pública estadual. Esse requisito
foi incluído pela Lei n° 15.294, de 5/8/2004, nas normas que
disciplinam o processo de declaração de utilidade pública, as quais se
encontram reunidas na Lei n° 12.972.

Sobre a matéria, cuja regulamentação é da competência do Estado,
nos termos do art. 25. § 1° da Constituição Federal, não incide
reserva de iniciativa no processo legislativo. Assim sendo, nos
aspectos constitucionais, nada impede que possa tramitar nesta Casa.

Nos aspectos formais, percebe-se um equívoco na redação do
projeto no que diz respeito aos dispositivos que se pretende revogar
na legislação mencionada. Para corrigir esse problema, mantendo a
intenção original do autor, apresentamos o Substitutivo n.° 1 ao final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1,845/2004
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1



Altera o art. 1° da Lei n° 12.972. de 27 de julho de 1998, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1'- O art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - As associações e fundações constituídas no Estado com o

fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser
declaradas de utilidade pública mediante a comprovação de que:

- adquiriram personalidade jurídica;
II - estão em funcionamento há mais de um ano:
III - os cargos de sua direção não são remunerados:
IV - seus Diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências

previstas nos incisos II, III e IV deste artigo poderá ser firmado pelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de
Direito, Promotor de Justiça. Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da
Câmara Municipal, Delegado de Polícia, ou seus substitutos legais, do
município ou da comarca em que as entidades tiverem sede:".

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.848/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
obriga o hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG - , os hospitais da rede pública estadual e
os conveniados com o Sistema único de Saúde - SUS - a realizar, nas
gestantes e nos recém-nascidos, os exames necessários para
determinar se são portadores do protozoário da toxoplasmose.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/8/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos



do art. 188, c/c o art. 102. III. "a', do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em análise obriga os hospitais públicos do Estado e os
conveniados com o SUS a realizar, nas gestantes e nos recém-
nascidos, os exames necessários para determinar se são portadores
do protozoário da toxoplasmose.

O art. 24, incisos XII e XV. da Carta Magna relaciona a proteção e a
defesa da saúde e a proteção à infância, respectivamente, como
matérias de competência concorrente entre a União e o Estado,
cabendo à primeira a elaboração de norma geral e ao segundo a
suplementação da legislação federal para atender a suas
peculiaridades.

A Carta mineira, no "caput" do seu art. 186. determina que "a saúde
é direito de todos e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada
mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".

Além disso, o art. 187, também da Constituição Estadual, estabelece
que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, e
cabem ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle,
na forma da lei.

Por esse prisma, não vislumbramos óbice de natureza jurídica à
aprovação do projeto, todavia, a proposição precisa ser aprimorada
para se adequar à técnica legislativa, razão pela qual apresentamos o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.848/2004
na forma do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Torna obrigatória a realização do exame de toxoplasmose no

Estado, nas condições que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam o hospital do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -. os hospitais da rede pública
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estadual e os conveniados com o Sistema Unico de Saúde - SUS -
obrigados a realizar, nas gestantes e nos recém-nascidos, os exames
necessários para determinar se são portadores do protozoário da
toxoplasmose.

Parágrafo único - Na hipótese de resultado positivo, os pacientes
receberão o tratamento adequado.

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/9/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Mau ri Torres, notificando o falecimento do Sr. Benedito

Pereira Silva, ocorrido em 8/9/2004, em Bela Vista de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
William Ramos, ocorrido em 27/8/2004, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 44' REUNIÃO ESPECIAL DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 17/9/2004

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Chamada dos alunos
das escolas - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Antônio Carlos Miranda - Palavras do Sr. Eustáquio
Afonso Araújo - Palavras da Deputada Jô Moraes - Palavras do Sr.
Presidente - Instalação do 1 Parlamento Jovem - Simulação de
Audiência Pública e de reunião da Comissão de Participação Popular -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
André Quintão - Jô Moraes - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - As 14h15min. declaro

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

Ata
- A Deputada Jô Moraes. 2'-Secretária "ad hoc", procede à leitura da

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Eustáquio Afonso Araújo, Magnífico Reitor em exercício da PUC
Minas: Carlos Barreto Ribas, Pró-Reitor da PUC Minas Unidade São
Gabriel: Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola do
Legislativo: Gilmar Rocha, Chefe do Departamento de Ciências
Sociais da PUC Minas: Antônio Carlos Miranda. representante do
Colégio São Miguel Arcanjo: Kátia Pedroso Silveira. Diretora do
Colégio São Francisco de Assis do Sistema de Ensino



Arquidiocesano; Cléia Nunes Temponi, Vice-Diretora da Escola
Estadual Presidente Antônio Carlos; Virgínia Eutrópio, representante
dos Colégios Classe A e Pio XII: e José Henrique dos Santos,
representante da Escola Estadual Pedro Franca.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Srs. José

Osvaldo Rocha Couto, Chefe de Gabinete da Reitoria da PUC, e José
Márcio Barros, Coordenador do Curso de Ciências Sociais e do
Projeto Parlamento Jovem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização do 1 Parlamento

Jovem, projeto resultante da parceria entre a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, por intermédio da sua Escola do Legislativo, e a
PUC Minas, por meio do curso de Ciências Sociais, da Unidade São
Gabriel.

Desde o início deste ano, sob a orientação de professores do curso
de Ciências Sociais e de técnicos da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, um grupo de aproximadamente 80 Jovens, estudantes
universitários e do Ensino Médio de Belo Horizonte, vêm-se
encontrando para estudar e debater temas ligados à política e ao
Poder Legislativo, preparando-se para atuar nesta primeira edição do
Parlamento Jovem.

E hoje, finalmente, coroando todo o trabalho, esses estudantes vêm
ao Plenário da Assembléia realizar uma simulação do funcionamento
do parlamento mineiro, na forma de uma audiência pública e de uma
reunião ordinária da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Espera-se que o Parlamento Jovem seja, assim, uma oportunidade
para os jovens se envolverem em situações de pesquisa, organização,
proposição, debate, negociação e realização de escolhas, que, por um
lado, estimulem-nos em suas capacidades de argumentação,
construção de consensos, tomada de decisões e votação; por outro
lado, tornem-nos conscientes da necessidade da compreensão e da
participação responsável de cada cidadão no encaminhamento dos
problemas e desafios enfrentados pela própria sociedade.

Chamada dos Alunos das Escolas
O locutor - Convidamos para tomarem lugar neste Plenário os
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participantes do 1 Parlamento Jovem: alunos da Escola Estadual
Pedro Franca, da Escola Estadual Presidente Antônio Carlos. do
Colégio São Francisco de Assis do Sistema de Ensino
Arquidiocesano. do Colégio São Miguel Arcanjo. do Colégio Classe A.
do Colégio Pio XII e os alunos do curso de Ciências Sociais da PUC
Minas São Gabriel.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem a execução do Hino

Nacional Brasileiro.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem ao vídeo

preparado pela TV Assembléia, com duração de 4 minutos, sobre o
trabalho preliminar realizado pelos participantes do Parlamento
Jovem.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Palavras do Sr. Antônio Carlos Miranda

Prezados cidadãos da Mesa, prezados colegas cidadãos do Plenário
e da galeria, a palavra cidadania resume tudo. Estamos assistindo
hoje a um verdadeiro exercício de cidadania. Poderia dizer muita coisa
sobre isso, mas refletirei um pouco sobre o significado do exercício de
cidadania. Esse projeto tão sério e tão responsavelmente levado à
frente está tendo sua culminância hoje. Acredito que posso falar em
nome de todas as escolas que participaram dele e agradecer à
Assembléia, à PUC Minas e à meninada que trabalhou todo esse
tempo, participando de reuniões e vindo à Assembléia. Essa
meninada mostrou que é consciente. crítica e quer, realmente, praticar
cidadania. E dentro disso, este exercício com a Escola do Legislativo
e, de maneira geral, com o Poder Legislativo.

Agradeço a todos por esse projeto. Peço que não o deixem morrer.
Que ele permaneça por muitos e muitos anos! Os jovens precisam
enxergar a importância do Poder Legislativo, observar o seu
funcionamento.

As vezes, fala-se que o Legislativo está desvalorizado. No entanto. é
preciso conhecê-lo para valorizá-lo, e nada melhor do que mostrar
isso aos jovens. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente com



esse projeto.
Palavras do Sr. Eustáquio Afonso Araújo

Boa-tarde a todos! Caro Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular e ex-aluno da PUC, demais
membros da Mesa. Cumprimento os Profs. Carlos Ribas e Gilmar e a
Deputada Jô Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os
parlamentares. Não quero tomar muito tempo, mas preciso saudar o
público jovem aqui presente, os professores, os alunos da PUC e o
jovem parlamento. O meu abraço a cada um de vocês!

Recentemente fui abrir a solenidade da Mini-ONU. Não sei se vocês
já ouviram falar desse evento, realizado pela PUC, do qual, com
certeza, poderão participar. Lá as discussões são mais voltadas para
o mundo. Agora, tenho a felicidade de participar desse projeto pela
segunda vez, visto que participei no dia da assinatura do convênio e
participo hoje.

Não poderia deixar de fazer uma síntese do que falei na Mini-ONU.
A questão é que, no último mês, o mundo nos expôs dois fatos
extremamente controvertidos, sobre os quais devemos refletir um
pouco. Um deles, a que todos assistiram, foi a barbárie ocorrida na
Rússia, que mostrou um tipo de escolha. O outro foi o encerramento
das Olimpíadas, uma belíssima festa, que mostrou outro tipo de
escolha. Durante a festa, no momento em que a pira olímpica baixou,
uma criança recebeu uma luz dentro de um objeto luminoso, que
parecia um lampião, e distribuiu-a a outras centenas de crianças que
representavam os jovens de todo o mundo.

Diante disso, perguntamos: será que tem de ser assim? O bom ou o
ruim, o bem ou o mal? Neste momento em que a universidade se une
à Assembléia, enfim, a todos os que ajudaram, espero que a luz
recebida por aquela menina esteja no coração de cada um de vocês.
Dessa forma, assim como aquelas outras crianças, vocês poderão
distribuir a paz e trabalhar em função do bem da comunidade. E fácil
perceber que os fatos acontecem e pensar: "tudo bem, está
acontecendo.". Todavia há os que pensam de forma diferente: "está
acontecendo, vi, vou agir.". Há diferença entre assistir, ter pena, e
agir, ser parte da solução.

Encerro da mesma maneira como fiz no dia da abertura desse



convênio, dizendo a vocês que no nosso coração, no coração da
universidade, da reitoria da PUC, vocês, jovens, não são problemas,
mas a solução deste País.

Vão em frente, e que Deus lhes acompanhe. Que este momento se
repita por muitas vezes! Contem sempre com a PUC.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes, que,
desde o início, expressou grande adesão a esta iniciativa.

Palavras da Deputada Jô Moraes
Para esta Casa, esta é uma verdadeira aula de democracia. A

disposição de cada um de vocês de refletir sobre os nossos projetos,
de criticá-los e trazer soluções representa grande contribuição para
esta Assembléia. que será renovada e aprenderá muito com tudo
aquilo que deixarão aqui.

Cumprimento a universidade e todas as escolas que participaram
desse processo. sobretudo o Deputado André Quintão, que. na
Presidência desta Comissão, soube tomar essa iniciativa e ter a
capacidade de ganhar os corações e mentes de vocês. Parabéns a
todos!

Palavras do Sr. Presidente
Obrigado, Deputada Jô Moraes. Queria, na pessoa do Prof.

Eustáquio Afonso Araújo, Reitor da PUC, cumprimentar todos os
integrantes desta Mesa, em especial os representantes das escolas
que integram o projeto Parlamento Jovem.

Falo em nome do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Mauri Torres. que, por meio da Escola do Legislativo, da Consultoria,
do Apoio às Comissões, da TV Assembléia. de toda a estrutura da
Casa, deu total apoio a esta iniciativa. Para nós, da Assembléia, hoje
é um dia muito especial. A Comissão de Participação Popular foi
criada nesta legislatura e instalada em junho de 2003, ou seja, há
pouco mais de um ano. E responsabilidade muito grande ser o
primeiro Presidente desta Comissão, que tem como uma de suas
iniciativas mais importantes essa parceria com a PUC Minas e com
essas escolas, para a realização do projeto Parlamento Jovem.

Fazendo justiça ao Prof. Eustãquio Afonso Araújo, nosso amigo
Tacão, digo que essa iniciativa partiu do curso de Ciências Sociais, da
unidade São Gabriel, da PUC. Vejo aqui vários professores e



professoras: o Sr. José Márcio, a Beth, a Cristina, a Regina, a Dôra,
que procuraram a Assembléia, a Comissão, a Escola do Legislativo.

De fato, esse projeto está sendo uma iniciativa muito importante
para esta Casa. Primeiro, porque consagra essa diretriz de trabalho
de o parlamento se abrir, de estabelecer parcerias. Nesse caso, uma
parceria com a universidade e com escolas, o que é importante.

Segundo, porque traz a juventude para a Assembléia Legislativa. O
Poder Legislativo é fundamental na democracia. Resgatar a
credibilidade do parlamento é resgatar e fortalecer o papel da
democracia. Não há sistema mais interessante que a democracia.
Temos de tratar bem a democracia para que, cada vez mais, seja
valorizada, respeitada e defendida.

A defesa do parlamento, do Poder Legislativo, não pode ser a
defesa corporativa ou fechada aqui. O parlamento tem de ter uma
nova postura de abrir-se à sociedade, porque quando isso acontece
há melhora de sua produção e também dos seus resultados. O que
confere legitimidade, além do eleitor na urna - uma instância de
legitimidade, - é a participação que a reforça. Ela controla, oxigena e
traz coisas novas para nós aqui dentro.

O parlamento é muito importante, na medida em que traz luzes,
idéias, sugestões, críticas e opiniões sobre temas que estamos
tratando na Casa. Tratamos muitas vezes de assuntos sem ouvir os
maiores interessados. O Parlamento Jovem está fazendo isso, nos
municiando de opiniões, posturas e informações de vocês próprios.

E importante também para vocês, porque tomam conhecimento das
leis, da dinâmica democrática, do funcionamento do Legislativo e das
decisões que dizem respeito à vida de vocês e do processamento
político-legislativo dessas decisões. Vocês também ganham
instrumentos de exercício da cidadania para influenciar as decisões
tomadas, não só nesta Assembléia, nas suas escolas, nos seus
bairros, nas associações comunitárias, mas também na livre escolha
que vocês já devem fazer nos processos eleitorais.

Outro aspecto que destaco é que se trata de um processo que já
vem acontecendo há algum tempo. Muita gente me pediu
informações. Queriam saber se seria hoje o Parlamento Jovem. Disse
que não. Hoje é mais uma etapa. Queria dizer aos professores que



me antecederam que a idéia, a proposta da Assembléia, é que seja
um projeto permanente, com desdobramentos, do primeiro parlamento
e também para os próximos.

Em nome do Presidente da Assembléia, agradeço muito à PUC
Minas, aos professores, às escolas, a vocês, os alunos do curso de
Ciências Sociais. os alunos das escolas, a todos os servidores da
Assembléia Legislativa, de todos os seus órgãos, em especial da
Escola do Legislativo, da Consultoria. do Apoio às Comissões, e do
nosso gabinete, que acompanhou "pari passu". o Edvar e o Fernando.
Hoje temos bons frutos a colher.

Finalizando, como disse o Reitor da PUC. Prof. Eustáquio. para mim
este também é um momento de alegria especial. porque esse evento
com a juventude me resgata também um pouco de história. A minha
participação política se iniciou no movimento estudantil, mais
especificamente na Universidade Católica de Minas Gerais. Tenho o
maior respeito pela PUC, que já cumpria a sua responsabilidade social
muito antes das legislações e dos decretos importantes, que estão
sendo hoje discutidos. A PUC Minas há muito tempo tem uma
trajetória de compromisso com as comunidades no trabalho de
extensão social. A minha formação geral, e não apenas acadêmica, se
deve muito a minha experiência na PUC.

Hoje presidir uma comissão que estabelece parceria com a PUC,
motivando a participação política do jovem, também confere particular
emoção e alegria de estar conduzindo este processo nesta tarde
histórica para a Assembléia Legislativa. Muito obrigado, em nome da
Assembléia Legislativa, à PUC. às escolas e a todos vocês por essa
parceria.

Instalação do 1 Parlamento Jovem
O Sr. Presidente - Declaro instalado o 1 Parlamento Jovem da

Assembléia Legislativa, da sociedade mineira e de Minas Gerais.
Parabéns a todos nós.

Simulação de Audiência Pública e de Reunião da Comissão de
Participação Popular

O locutor - Agradecemos aos componentes desta Mesa pela
presença. Procederemos à simulação de audiência pública e de
reunião da Comissão de Participação Popular da Assembléia
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Legislativa do Estado.
- Procede-se à simulação de audiência pública e de reunião da

Comissão de Participação Popular.
O Sr. Presidente - A Andréa conduziu tão bem os trabalhos que, se

eu não ficar esperto, perco o meu lugar. Foi muito boa a sua
condução.

Acompanhei o debate, a parte da audiência pública, a apresentaçao
das moções e das proposições e elogio o altíssimo nível do debate,
realizado com bons argumentos. E importante que vocês levem isso
da Assembléia, independentemente de as propostas terem sido mais
ou menos acolhidas. Aqui é o espaço do debate, onde as pessoas
manifestam livremente suas opiniões. Isso ocorreu especialmente na
discussão de políticas de cotas, com argumentos fundamentados. O
debate foi de altíssimo nível.

As proposições aprovadas receberão da Comissão de Participação
Popular o devido encaminhamento, evidentemente da mesma forma
como simularam: serão distribuídas ao relator, que apresentará um
parecer, que, aprovado na Comissão, tramitará na Assembléia, seja
um projeto de lei ou um requerimento solicitando providências a um
órgão público. Todas as proposições aqui votadas terão da Comissão
de Participação Popular o devido encaminhamento.

A moção que reivindica e sugere a permanência desta iniciativa no
próximo ano não precisa ser votada na Comissão. Portanto,
comunico, de público, em nome do Deputado Mauri Torres, que, no
que depender desta Assembléia Legislativa, estará incorporado ao
calendário do próximo ano. Tratou-se de experiência muito promissora
e benéfica para o Poder Legislativo. Esta reunião foi transmitida ao
vivo para mais de 200 municípios do Estado. Faremos a edição desta
reunião em fita e a enviaremos às Câmaras Municipais, para que os
municípios realizem iniciativas similares envolvendo a juventude das
várias regiões do Estado.

A idéia do observatório de políticas públicas é muito interessante.
Desenvolveremos essa idéia, juntamente com a PUC, para avançar
nessa iniciativa.

Por fim, já o fiz no início e o farei novamente: do fundo do coração,
agradeço às pessoas. às instituições, à PUC. ao curso de Ciências
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Sociais, às professoras e aos professores. De fato, esta foi uma idéia
exitosa, pois houve adesão da PUC, dos professores, dos estudantes
do curso de Ciências Sociais. A participação de vários professores de
escolas estaduais e do ensino médio da rede privada e de todos neste
processo, discutindo e apresentando propostas e sugestões, fez
avançar o projeto. De modo especial, agradeço a todos os servidores
da Assembléia Legislativa, O pessoal da RUO, que acompanhou de
perto, percebeu a seriedade com que os servidores assumiram a
proposta. Para nós, esta foi uma experiência muito importante. Tudo
foi realizado com muito carinho e dedicação por vários setores, como
a Escola do Legislativo. Agradeço ao Alaor, que esteve aqui, na
abertura: à Vitória, que teve uma participação muito importante na
coordenação dos trabalhos, como aos demais servidores da Escola: à
Ana, da Comissão: ao Sabino; à Regina: aos Consultores: ao pessoal
da TV Assembléia, que transmite esta reunião ao vivo: aos
assessores do nosso gabinete, enfim, a todo o pessoal do corpo
técnico. As propostas foram analisadas e discutidas, e os pareceres.
preparados. Muitas pessoas que não compuseram a Mesa
trabalharam para que esta iniciativa desse certo e este evento fosse
um sucesso. Pela preparação, já imaginávamos a qualidade.
Confesso que fiquei muito surpreso com a intensidade do dia de hoje
e a garra e a seriedade, que, de fato, mostram a importância desta
reunião. Agradeço também ao pessoal de pesquisa da universidade e
à Taquigrafia. que realiza a transcrição das nossas reuniões
ordinárias, e realizou a desta reunião histórica. a nosso pedido. para
que ficasse registrada nos anais. Lá fora, perguntaram-me: "Por que o
jovem não participa?". Respondi que talvez essa seja uma premissa
equivocada, ou porque o jovem não gosta de política e as instituições
políticas não abrem os espaços adequados e atrativos para a sua
participação política. Esse é o ponto. Quando realizamos algo bem-
feito, os jovens percebem a seriedade e que a sua ação, naquele
momento, significará ou poderá significar uma alteração qualitativa:
compram a idéia, vestem a camisa e participam. Não é possível
apresentar coisa furada. Este processo teve a vantagem de apontar
caminhos, de sensibilizar e de ativar uma participação política maior
da juventude.
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Parabéns a todos. A democracia venceu. Hoje tivemos uma aula.
Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira.
dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 13 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 9/9/2004
As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues. Rogério Correia, Fábio
Avelar e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente comunica o recebimento de ofícios
dos Srs. Governador do Estado, Aécio Neves, encaminhando cópia de
correspondência dos Srs. Ronaldo Scucato, Presidente do Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -

e Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, Presidente do Conselho Nacional
de Café - CNC -; Marco Antônio Pelúcio. l' Tabelião do Serviço
Notarial do lO Ofício da Comarca de São Sebastião do Paraíso,
encaminhando cópia do cartão de assinatura da Sra. Rosa Simão
Assad; Samir Vicente Ribeiro Blagitz, Delegado de Polícia Civil de
Muzambinho, solicitando cópia integral das gravações dos trabalhos
da CPI realizados nesse município; Jaime Junqueira Payne,
justificando sua ausência na reunião e solicitando seja reconsiderado
seu pedido contra o impedimento de se ausentar do País até o
término dos trabalhos desta Comissão; Afonso Celso de Freitas
Patelli, Juiz de Direito da Comarca de Poços de Caldas, comunicando
que deliberou proibir a saída do Brasil, sem prévia autorização judicial,
do indiciado Jaime Junqueira Payne. A Presidência registra a



presença dos Srs. Bráulio Stivanin Júnior. Delegado de Policia Civil de
Poços de Caldas, convidado para acompanhar os trabalhos desta
reunião; Márcio Lobato, Delegado de Polícia Civil de Belo Horizonte:
Ten.-Cel. PM Dàmocles Freire Júnior: e Itamar Peixoto. técnico da
Secretaria de Fazenda. O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
questões de foro intimo, passa a Presidência da Comissão ao
Deputado Sargento Rodrigues, para que dirija os trabalhos referentes
a assuntos ligados ao Município de Poços de Caldas. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir o convidado. Sr. Alexis
Polovanick. inspetor da CREDIMINAS: e os intimados: Srs. Fábio
César Bengtsson, ex-técnico de informática da CAFECREDI: Fábio
Fernando Garcia Marques, ex-gerente da CAFECREDI, que não foi
localizado para receber a intimação: Rogério Marcassa, ex-tesoureiro
da CAFECREDI; Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da
CAFEPOÇOS e da CAFECREDI, que, conforme correspondência lida,
justificou a sua ausência: e Paulo Afonso Gomes, empresário. A
ausência do Sr. Jaime Junqueira Payne impossibilitou a acareação
que seria realizada entre ele e o Sr. Paulo Afonso Gomes, razão pela
qual este último foi dispensado de participar desta reunião, ficando
ambos convocados para a reunião do dia 16/9/2004. Inicialmente, é
ouvida a Sra. Maria Tereza Junqueira Arantes, produtora rural, a
requerimento do Deputado Rogério Correia, aprovado nesta reunião.
Posteriormente os Srs. Alexis Polovanick, Rogério Marcassa e Fábio
César Bengtsson prestam seus depoimentos e respondem a
perguntas dos parlamentares: os dois primeiros prestam seus
esclarecimentos em reunião reservada, O Sr. Alexis Polovanick é
acompanhado pelos Srs. Neanderson Martins Ramos e Maria Rachei
de Oliveira Barbosa, advogados da CREDIMINAS. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, são submetidos a
votação, cada um por sua vez, e aprovados requerimentos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira. em que solicita sejam
convidados para audiência nesta CPI os Srs. Ronaldo Scucato.
Presidente da OCEMG. e Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, Presidente
da CNC, para que possam prestar esclarecimentos: Rogério Correia.
em que solicita seja agendada visita dos membros desta Comissão à
Diretoria do Banco Central com o objetivo de verificar o andamento do
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processo administrativo referente ao Relatório de Auditoria de Fraudes
e Ocorrências Especiais relativos à CAFECREDI; e sejam intimados
os Srs. Ademir Feltrim, Isabela Tassi B. Moreira, Denise de Fátima
Ranaldi e Joyce Elece de Taunay para prestarem esclarecimentos a
esta Comissão; Sargento Rodrigues, em que solicita seja remarcada
para o dia 16/9/2004, a oitiva e acareação dos senhores Jaime
Junqueira Payne e Paulo Afonso Gomes; seja enviado ofício ao Juiz
de Direito da Comarca de Poços de Caldas, pedindo a imediata
decretação da prisão preventiva do Sr. Fábio Fernando Garcia
Marques, ex-gerente da CAFECREDI, pelos fortes indícios de seu
envolvimento nos crimes investigados por esta CPI; e seja enviado
ofício ao Coordenador da Bancada do Agronegócio do Café,
Deputado Federal Silas Brasileiro, pedindo providências urgentes para
afastar o senhor Jaime Junqueira Payne das funções que
desempenha junto a grupos de trabalho criados com o fim de detalhar
o Plano Nacional do Agronegócio do Café: e que dessa decisão sejam
comunicados o Deputado Federal João Paulo, Presidente da Câmara
dos Deputados, e o Ministro da Agricultura. O Presidente informa que
o teor desta reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
participação dos convidados e auxiliares permanentes, a colaboração
dos depoentes, 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, 16 de setembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Roberto Ramos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 22 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 45 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 20/9/2004

Presidência da Deputada Maria Olívia
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de Presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do
Procurador Mauro Flávio Ferreira Brandão - Entrega de placa -
Palavras da Sra. Presidente - Apresentação Musical - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Dalmo Ribeiro Silva - Maria Olívia - Wanderley Ávila.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila. 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais: Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor
Parlamentar da 4 Região Militar da 4' Região de Exército,
representando o Comandante. Cel. Paulo Castro: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem: e Procurador de Justiça Mauro Flávio Ferreira Brandão,
Presidente da Associação Mineira do Ministério Público - AMMP.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos. Srs.

Glauco David de Oliveira Sousa, Presidente da Associação dos
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Defensores Públicos de Minas Gerais; José Pontes Júnior,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto; Marlene Oliveira Nery,
Defensora Pública Geral; José Antero Monteiro Filho, Procurador de
Justiça, ex-Presidente da AMMP; Antônio Sérgio Tonet, Procurador de
Justiça e Chefe de Gabinete da PGJ; Ruth Lies Scholte Carvalho,
Procuradora de Justiça e Vice-Presidente da AMMP; Antônio de
Pádua Marchi Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público; José
Silvério Perdigão, Promotor de Justiça e Diretor da AMMP: Geraldo
Flávio, Procurador de Justiça e Diretor da AMMP; Joaquim Cabral
Neto, Diretor da Escola Superior do Ministério Público; Alceu José
Torres Marques, ex-Presidente da AMMP; e Vanessa Simões,
Promotora de Justiça e Diretora da AMMP.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação

Mineira do Ministério Público pelo transcurso dos seus 50 anos de
fundação.

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

interpretado pelo coral da Procuradoria-Geral de Justiça e MPCRED,
sob a regência da maestrina Cristina Bello.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exma. Sra. Deputada Maria Olívia, representando o Presidente
Mauri Torres, a quem saúdo, saudando também todos os
parlamentares desta Casa mineira; Exmos. Srs. Mauro Flávio Ferreira
Brandão, Procurador de Justiça; Nedens Ulisses Freire Vieira,
Procurador-Geral de Justiça do Estado; Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, representando o Comandante Cel. Paulo Castro. Membros do
Ministério Público, peço vênia para saudá-los, com muita alegria, com
muita honra, na pessoa do meu querido conterrâneo, caríssimo Dr.
Carlos Henrique Fleming Ceccon, que, por longos anos, esteve,
juntamente com meu saudoso e querido pai, estagiando no escritório
de advocacia na minha querida terra de Ouro Fino. Visitantes, amigos,
componentes do coral, TV Assembléia, meus senhores e minhas
senhoras, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
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jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

Esse é o conceito e a missão que a Carta Magna de 1988 conferiu
ao Ministério Público na precisa redação de seu art. 127, ensejando-
lhe a grave, profunda e desafiadora atribuição de zelar pela ordem
jurídica como verdade real e, sobretudo, de atuar como firme guardião
da normalidade democrática e da perenidade das instituições
basilares do Estado de direito, já plenamente restabelecido em nosso
País.

Nessa esteira, garantindo a ordem democrática, nunca o mundo
precisou tanto da verdade como agora. Ela está no ponto mais alto da
hierarquia do ser e, na ordem moral, é virtude de mais difícil prática.
Quantas camadas de resistência precisam ser vencidas para atingi-Ia!
Nas investigações científicas, nas pesquisas sociais, nas aplicações
do espírito e na vida cotidiana, o homem a procura com tanto
desespero. Mas, se não tem a educação necessária, e sobretudo se
lhe falta a formação, ele se ilude e entra na numerosa confusão da
mentira, mentindo à humanidade, mentindo ao seu País, mentindo ao
próximo e a si mesmo.

Assim, queremos nesta noite homenagear a AMMP pelo transcurso
de seu cinqüentenário. A AMMP. hoje presidida pelo ilustre
Procurador de Justiça, meu dileto amigo Dr. Mauro Flávio Ferreira
Brandão, é uma entidade que agrega os Promotores e Procuradores
de Justiça do Estado, imbuída do propósito de promover o
congraçamento da classe, sempre difundindo seus ideais, informando
sempre o sentimento maior de respeito ao ser humano e à liberdade.
colaborando decisivamente no aperfeiçoamento da ordem jurídica
deste Pais.

Para atender sua finalidade, a associação cuida de incentivar o
aprimoramento intelectual e científico de seus membros, estimulando
o intercâmbio e o relacionamento ativo com associações congêneres.

São 50 anos de profícua existência e consideráveis realizações,
período em que a AMMP destacou-se pela iniciativa e vanguarda
entre todas as similares do País, mormente pelas gestões firmes e
sérias, que garantem a estrutura humana e física disponível, ou pelos
benefícios oferecidos aos associados.
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Como resultado desse árduo trabalho, podemos destacar
importantes conquistas no plano material, a exemplo da sede própria
em Belo Horizonte; plano de saúde independente, com sistema de
auto-gestão; 60 funcionários e quase 1.200 associados; calendário
anual com vários eventos de aperfeiçoamento técnico-institucional e
de cunho recreativo; e permanente acompanhamento dos movimentos
dos Legislativos Estadual e Federal para garantia e aperfeiçoamento
das prerrogativas e instrumentos da instituição ministerial.

Porém, torna-se imperioso realçar o vínculo evolutivo da história da
associação com o progresso institucional do Ministério Público no
Brasil.

Está nos anais da nossa história o registro daqueles tempos, não tão
distantes, de um Ministério Público que funcionava como órgão de
poucas prerrogativas e de uma associação mineira que vicejava da
união de uns poucos Promotores e Procuradores de Justiça, amigos,
cheios de boa-vontade e idealismo.

Foi, sem dúvida, com muita persistência e determinação que se
obteve a consolidação das duas instituições, parceiras que tanto
lutaram e que hoje testemunham o surgimento de um novo Ministério
Público no cenário nacional, erigido em sede constitucional e que
ganhou substância a partir da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público, a Lei n° 8.625, de 12/2/93, sancionada na Capital mineira
pelo então Presidente Itamar Franco.

Aliás, impõe-se reconhecer que foi a partir da ação corajosa e
decidida do Ministério Público que os nossos constituintes
incorporaram à Constituição promulgada direitos fundamentais, que
refletem a vontade do povo, que, soberanamente, quis garantir a
defesa da cidadania, dos cidadãos, dos grupos intermediários entre os
indivíduos e o Estado, da autonomia da ordem democrática, da
democracia.

Definiu-se assim, no alicerce do nosso ordenamento jurídico, o
primeiro princípio do regime político adotado, regime que rejeita a vida
subjugada ao direito da força, para consagrar o paradigma da vida em
sociedade sob o império do direito, da lei, do conjunto das leis, todas
dependentes e conformes à Lei Maior.

Não sem razão e em justo reconhecimento a essa luta, coube ao



Ministério Público, por seus lídimos Promotores e Procuradores de
Justiça. defender a democracia, a ordem democrática, a lei, a força do
direito, para cumprir a vontade do povo e garantir a verdadeira
cidadania, a liberdade e a autonomia individuais e grupais em face
dos abusos, de quaisquer abusos, praticados por quem quer que seja.

Temos hoje um Ministério Público moderno, aplicado
essencialmente na defesa dos interesses do País e da sociedade e
que justifica a independência institucional que foi conferida aos seus
membros. Promotores e Procuradores de Justiça.

Identifica-se na ação da Associação a luta decidida e constante, que
resultou no fortalecimento dos princípios da unidade, indivisibilidade,
independência funcional e nas garantias constitucionais da
vitaliciedade. da inamovibilidade e da irredutibilidade de salários, os
maiores pilares do Ministério Público. Com tais conquistas, ganhou a
sociedade brasileira, que passou a contar com uma instituição
totalmente voltada para a defesa de seus direitos constitucionais.

Quero, assim, render minhas homenagens a todos os Promotores e
Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais, todos igualmente
associados da AMMP, ausentes e presentes, que, atuando na estrita
observância de seu dever legal, fazem do Ministério Público,
especialmente em nosso Estado, zeloso guardião da lei, sempre
atento à sua missão constitucional, que exige atitude de permanente
vigilância e defesa da ordem pública.

Quero, igualmente, saudar a todos os Promotores e Procuradores
de Justiça do Estado de Minas Gerais que, a exemplo do Apóstolo
Paulo, já encerraram a carreira, mas combateram o bom combate,
pugnaram pela intransigente defesa do Direito e da Justiça e,
sobretudo, guardaram a convicção de que a conquista do estado de
direito democrático, da normalidade institucional, do equilíbrio dos
poderes e das instituições é premissa inafastável para que a
sociedade tenha segurança e tranqüilidade, para que as pessoas se
sintam guardadas da arbitrariedade e do abuso de poder.

Desejo mesmo, neste momento em que dirijo nosso reconhecimento
aos ilustres Promotores que já prestaram relevantes serviços à causa
da Justiça e da Liberdade, lembrar e mencionar o preclaro Promotor
Carlos Ferreira Brandão. meu professor e coestaduano. da
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progressista cidade de Pouso Alegre, que tanto dignificou o Ministério
Público e colheu como recompensa maior deste trabalho notável a
glória de ter o seu querido filho, Dr. Mauro Flávio, Presidente da
AMMP, trilhando os mesmos caminhos, percorrendo semelhantes
veredas em defesa da igualdade, da fraternidade e da harmonia
social.

Receba, pois. a Associação Mineira do Ministério Público, em nome
da Assembléia Legislativa, esta singela homenagem. Temos nesta
Casa do parlamento mineiro defendido seus legítimos direitos, ações
e reivindicações, sabedor que sou da perfeita harmonia e equilíbrio do
Ministério Público, grande guardião da sociedade mineira. Parabéns a
todos pelo nosso cinqüentenário. Obrigado.

Palavras do Procurador Mauro Flávio Ferreira Brandão
Exma. Sra. Deputada Maria Olívia, representando o Exmo.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; meu companheiro, nosso Chefe e Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Nedens Ulisses Freire
Vieira; Sr. Cel. Evandro Bartolomeu Vidal, representando o
Comandante, Cel. Paulo Castro; meu amigo conterrâneo sul-mineiro,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; convidados, senhores e senhoras, meus
companheiros e amigos do Ministério Público, homenageados desta
noite.

Em tempos em que vozes tidas como abalizadas se levantam em
críticas à atuação do Ministério Público, ora sugerindo amordaçá-lo,
ora retirando de suas constitucionais atribuições o poder investigatório
das matérias a ele afetas e, em infeliz metáfora, inconscientemente
traídas de uma formação nada democrática, sugerem a ilegalidade de
suas ações, nada mais gratificante à nossa instituição que a presente
homenagem que o parlamento mineiro presta ao trabalho incansável
da entidade de classe que tenho a honra de dirigir. A homenagem se
faz aos 50 anos de luta travada por todos e por cada um de nós,
Promotores e Procuradores, irmanados no ideal de servir à sociedade,
promovendo a justiça e semeando a paz.

A união fraternal dos membros do Ministério Público mineiro resultou
na criação de nossa entidade de classe em 1 0/8/1953. Ao longo deste
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meio século de existência, a Associação Mineira do Ministério Público
ganhou o respeito em todos os quadrantes de nosso País, tal a
representatividade imposta por seus dirigentes que, com absoluto
desprendimento e espírito cívico, talhou a cinzel, persistente e
pacientemente, o arcabouço legal das atribuições de que hoje se
reveste.

Durante os trabalhos da Assembléia Constituinte dos quais resultou
nossa atual carta política, os dirigentes do Ministério Público brasileiro
empenharam-se em conquistar não prerrogativas e direitos, mas, sim,
a representação da cidadania e defesa dos direitos sociais. O leque
de atribuições que nos foi entregue resultou em aumento expressivo
do trabalho dos Promotores de Justiça, fez com que seu desempenho
efetivo servisse de consolidação do posicionamento do Parquet no
Estado brasileiro e a valorização e o reconhecimento de cada um de
seus membros como defensores da cidadania.

O exercício de nosso Ministério, quer no isolamento de um gabinete,
quer à frente de uma audiência com a comunidade, se nos é
extremamente gratificante, muitas das vezes é incompreendido por
aqueles que se sentem incomodados com as ações em defesa dos
valores mais caros à sociedade, como uma administração proba e
voltada aos interesses do bem comum. Nós, Promotores e
Procuradores de Justiça, considerados que somos agentes políticos
pelo múnus que exercemos, somos sobretudo apartidários, não nos
prestando, e muito menos os nossos serviços, a interesses de
eventuais dirigentes da coisa pública. Gestores, parlamentares,
magistrados, somos todos servidores do cidadão, compromissados
com a realização do bem-estar social.

Ao encerrarmos as comemorações de nosso cinqüentenário e as
comemorações do Dia Estadual do Ministério Público nesta data. 20
de setembro, ainda que por desconhecimento da Presidência desta
Casa, mas por feliz coincidência, comemora-se também o Dia Mundial
do Ministério Público. Quero partilhar esta homenagem prestada pelo
parlamento mineiro com cada um dos colegas que presidiram nossa
entidade e com os que hoje se incumbem de dirigi-ia. Permitam-me
relacionar, por ordem cronológica, nossos ex-Presidentes: Mauro da
Silva Gouvea, José Pinto Renó, Joaquim Ferreira Gonçalves, Geraldo



Prates, Afonso Messias Soares, José Cupertino Gonçalves, Casteliar
Modesto Guimarães, Marcos Elias Freitas Barbosa, Joaquim Cabral
Netto, Luiz Carlos Abritta, Luís Fernando Salomon, Délio Osório de
Paula, Clodesmidt Riani, José Antero Monteiro Filho, Nedens Ulisses
Freire Vieira, Vagner Vartuli, Amando Prates, Olavo Antônio de
Moraes Freire, Castellar Modesto Guimarães Filho e Alceu José
Torres Marques, a quem sucedo, a quem hoje prestamos
homenagem, inaugurando sua fotografia na galeria dos ex-
Presidentes da AMMP e a quem também concedemos a Medalha do
Cinqüentenário do Ministério Público, que fora conferida a todos os
ex-Presidentes até então. E os Diretores que me acompanham: Ruth
Lies Scholte Carvalho, Rodrigo Souza de Albuquerque, José Silvério
Perdigão de Oliveira. Geraldo Flávio Vasques, Vanessa Fusco
Nogueira Simões e Carlos André Mariani Bittencourt.

Sra. Presidente da Mesa, Deputada Maria Olívia, meu caro
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento desta
solenidade, esta data, hoje registrada nos anais desta Casa e gravada
de forma indelével nos corações e mentes dos Promotores e dos
Procuradores de Justiça de Minas Gerais, não passará para a história
como festiva homenagem, mas, sim, como reconhecimento da
maturidade política, da convivência cívica e do compromisso que
Ministério Público e Poder Legislativo pactuam em prol da sociedade
mineira. Obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por

meio da Deputada Maria Olívia, Presidente desta solenidade,
homenageia a AMMP, na pessoa de seu Presidente, procedendo à
entrega de placa alusiva a esta ocasião. Para tanto, solicitamos à
Deputada Maria Olívia, ao autor do requerimento, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e ao Presidente da AMMP, Procurador Mauro Flávio
Ferreira Brandão, representando a entidade, que compareçam ao
local de entrega da referida homenagem. A placa conferida à AMMP
contém os seguintes dizeres: "Associação Mineira do Ministério
Público: uma entidade que, além de defender os interesses de classe
dos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado, muito tem
colaborado com os poderes públicos no aperfeiçoamento da ordem

rÀ



jurídico-social. A homenagem do Legislativo Estadual à AMMP pelos
50 anos de sua criação.".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras da Sra. Presidente

Exmos. Srs. Mauro Flávio Ferreira Brandão. Nedens Ulisses Freire
Vieira, Evandro Bartholomei Vidal, meu amigo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, demais autoridades.

Em meio século de existência, a AMMP. mais do que a entidade de
classe dos procuradores e Promotores de Justiça do Estado, tornou-
se conhecida por seus esforços na promoção e na defesa da
cidadania.

Entre seus objetivos, destacam-se não apenas o congraçamento da
classe e a difusão de seus ideais, mas, ainda, a colaboração com os
poderes públicos no aperfeiçoamento da ordem jurídico-social.

Quando, em 1988. surgiu, em decorrência da Constituição, um novo
Ministério Público, configurando-se uma instituição moderna e
essencialmente voltada para a defesa dos interesses do País e da
sociedade, a AMMP logo se identificou com as novas atribuições
conferidas aos seus associados. Assim, junto à ação dos Promotores
e dos Procuradores, passou a incluir-se na guarda dos direitos
constitucionais de cada cidadão.

A AMMP pugna pelas prerrogativas de seus membros, incluindo
suas aspirações e autonomia, ao mesmo tempo em que tem
incentivado seu aperfeiçoamento científico e intelectual, bem como o
de seus dependentes.

Como resultado desse meio século de luta, tornou-se modelo para
entidades congêneres pelas gestões implantadas, pelos benefícios
oferecidos aos associados e pela estrutura humana e física disponível.

A AMMP dispõe, hoje, de uma sede de 5.000m 2 em Belo Horizonte,
com 60 funcionários, para quase 1.200 associados. Esses têm à sua
disposição três pousadas com infra-estrutura completa. além de um
excelente departamento de assistência e serviços, com reembolso das
despesas médicas, hospitalares e odontológicas.

Após todas essas conquistas, merecem ser lembrados os primeiros
anos da associação, quando o Ministério Público era um órgão de
poucas prerrogativas. A entidade funcionava pela união e pelo
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idealismo de poucos Promotores e Procuradores, cheios de boa-
vontade. Essa boa-vontade, unida a muito trabalho, resultou na
posição de relevo que hoje, merecidamente, desfrutam as duas
organizações.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais junta hoje a
voz dos representantes do povo deste Estado na valorização de um
trabalho que, em última instância, busca um País mais digno e mais
justo.

A Presidência registra também nos anais desta Casa que hoje,
coincidentemente, comemoramos o Dia Internacional do Ministério
Público. Parabéns, Ministério Público. Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, sob a regência da

maestrina Cristina Bello, o Coral da Procuradoria-Geral de Justiça e
MPCRED, que apresentará as músicas "Va Pensiero", de Giuseppi
Verdi e, "Canto do Povo de Um Lugar", de Caetano Veloso.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia
21, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia
21/9/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1  REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 81/2004, EM 14/9/2004
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Márcio Kangussu, Fábio Avelar, Ivair Nogueira, Leonardo Moreira e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Carlos Andrada e Jayro Lessa.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio
Kangussu, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser
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lida por ser a primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. O Presidente distribui as cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Leonardo Moreira para
atuar como escrutinador. Procede-se à apuração dos votos, e são
eleitos para Presidente o Deputado Ivair Nogueira e para Vice-
Presidente o Deputado Fábio Avelar, com a totalidade dos votos, O
Deputado Márcio Kangussu declara empossado no cargo de
Presidente o Deputado Ivair Nogueira, a quem passa a direção dos
trabalhos. O Deputado Ivair Nogueira agradece a confiança nele
depositada, empossa o Deputado Fábio Avelar no cargo de Vice-
Presidente e designa como relator da matéria o Deputado Márcio
Kangussu. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária do dia 21/9/2004, às 9h45min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2004.
Ivair Nogueira, Presidente - Leonardo Moreira - Márcio Kangussu -

Fábio Avelar - Rogério Correia.	 -
ATA DA 23 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 15/9/2004

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a inserção do sistema °closed caption'
para portadores de deficiência auditiva na programação das
emissoras de televisão e comunica o recebimento de correspondência
do Sr. Antônio Aurélio Santos, Promotor de Justiça, e outros,
conforme publicado no "Diário do Legislativo" de 2/9/2004. Passa-se à
2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
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votação, é aprovado o Requerimento n° 3.230/2004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo e
Biel Rocha (2): um, em que solicitam sejam pedidas à Mesa da
Assembléia Legislativa providências com o objetivo de se adotar o
sitema "closed caption nas transmissões da TV Assembléia; outro,
em que solicitam seja convidado o Sr. Pedro Mosqueira, Embaixador
de Cuba no Brasil, para participar de reunião desta Comissão no dia
22/9/2004 para debater o tema Os Direitos Humanos em Cuba";
Roberto Ramos (2): um, em que solicita seja agendada visita desta
Comissão ao Shopping Tupinambás, para verificar "in toco" as
condições de funcionamento do local e o possível envolvimento da
máfia chinesa; outro, em que solicita seja convidado o Sr. Fernando
Cabral, Diretor da Regional Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, a comparecer a esta Comissão a fim de que lhe sejam
prestadas as informações que menciona. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto supracitado. Registra-se a presença dos Srs. João Batista de
Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE; Cleonice de Alencar
Bahia, Presidente e Fundadora do Conselho do Idoso; Wagner Médici,
Técnico Pioneiro na Manipulação de "Closed Caption" no Brasil, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
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, 22 de setembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.819/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Bruno Vianna, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Publicada no 'Diário do Legislativo' de 5/8/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas. que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

O art. 41 de seu estatuto determina que, sendo ela extinta, o
patrimônio remanescente será destinado a associação beneficente
idônea, com personalidade jurídica, sede e finalidade preponderante
no Estado de Minas Gerais, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e o art. 44 dispõe que o exercício das funções da
diretoria e do conselho não será remunerado. A entidade está
devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do
respectivo Município sede sob o n° 89: atende, portanto, à exigência
consubstanciada no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública, alterado pela Lei n° 15.294,
de 2004.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.819/2004.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 81/2004
Comissão Especial
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Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo

como primeiro signatário o Deputado Leonardo Moreira, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 81/2004 altera o inciso II do art. 53 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada no 'Diário do Legislativo" em 1 0/9/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
dispositivo no art. 111, inciso 1, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O tema da eleição da Mesa Diretora das Casas Legislativas tem um

percurso histórico, na medida em que a Emenda à Constituição n° 1,
de 1967, vedava qualquer possibilidade de reeleição do Presidente da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 29, §
40, e do art. 30, parágrafo único, alínea "h".

A Constituição da República de 1988 deu ao tema tratamento
diverso, consoante se verifica no art. 57, § 40, que dispõe o seguinte:

"Art. 57- ..............................
§ 40 - Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 10 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de
seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de
dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente".

Ora, caso se lesse de forma isolada a parte final do dispositivo,
poder-se-ia entender que permaneceu a vedação à reeleição para a
Mesa Diretora. Mas não se interpreta uma parte do dispositivo
constitucional de forma isolada, mas integrada não apenas no artigo,
mas na Constituição como um todo. Assim, a eleição imediatamente
subseqüente refere-se a escolha da Mesa para o segundo biênio da
legislatura. Afinal, se o Constituinte quisesse reproduzir a regra da
emenda à Constituição de 1968, manteria a mesma redação. Se
alterou a redação, deve-se supor que pretendeu alterar a regra. Na
lição de Carlos Maximiliano, "quando a nova Constituição mantém (...)
a mesma linguagem da antiga, presume-se que se pretendeu não
mudar a lei nesse particular ("Hermenêutica e Aplicação do Direito".
Ed. Forense, pág. 311). Logo, repita-se: se mudou a linguagem,
presume-se a intenção de alterar a regra.
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Se dúvida restava acerca da possibilidade de reeleição em
legislatura distinta, ela foi dissipada no final de 1998 e no inicio do ano
seguinte, quando se exigiu interpretação mais detida do dispositivo,
uma vez que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal haviam
sido presididos pelo Deputado Federal Michel Temer e pelo Senador
Antônio Carlos Magalhães, respectivamente, no segundo biênio da
legislatura que se encerrava naquele momento e uma vez que ambos
pleiteavam a possibilidade de recondução ao cargo. Assim,
prevaleceu a interpretação que admite a possibilidade de reeleição,
desde que em legislaturas distintas, como ocorreu no Congresso
Nacional.

Questão diversa reside em verificar se o art. 57, § 40, da
Constituição da República é matéria de preordenamento, ou seja, se,
embora se refira ao Congresso Nacional, deve ser reproduzido nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. Como
bem se destacou na fundamentação da proposta de emenda à
Constituição em exame, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou
sobre essa matéria, decidindo, de forma reiterada, que "as
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios - tratando-se
de eleição para as Mesas Diretoras das respectivas Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais - podem autorizar, legitimamente, a
recondução dos parlamentares locais ao mesmo cargo, ainda que
para exercício em período imediatamente subsequente" (ADIN n° 793-
RO. Rei. Min. Carlos Veiloso).

Nessa linha de entendimento, confiram-se, entre outras, a ADIN n°
2.262/MA, a ADIN n° 2.292/MA. ADIN n° 792-1/RJ, ADIN n° 1.528 AP,
bem como os Informativos n°s 201 e 219, do STF.

E verdade que a maioria dos Estados reproduziram, em suas
Constituições, o modelo federal, como Pernambuco (art. 29, § 3°), o
Maranhão (art. 29, § 3°), o Ceará (art. 47, § 2°), a Paraíba (art. 59, §
40), Santa Catarina (art. 46, § 30), o Paraná (art. 61, § 3°), o Espírito
Santo (art. 58, § 5 0). Alguns Estados adotaram modelo distinto. No Rio
Grande do Sul, por exemplo, veda-se a possibilidade de reeleição em
qualquer hipótese (art. 49. § 4 0). O Estado da Bahia, por sua vez, já
alterou sua Constituição, para se permitir uma única reeleição.
independentemente da legislatura (art. 67. § 3 0). A Constituição do
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Piauí não trata do assunto, que fica a cargo do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa desse Estado, o que não nos parece ser um
bom modelo, em virtude da estabilidade normativa que a matéria
requer. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro também já foi
alterada para permitir a reeleição (art. 107, § 30).

No leque de possibilidades de tratamento da matéria, a proposta de
emenda à Constituição em exame aponta para a melhor direção, a
saber, permite uma única reeleição para mandato de dois anos, não
impedindo que esta ocorra no segundo biênio da legislatura. Com
efeito, a possibilidade de uma única reeleição já existe, como
evidenciado acima, desde que em legislatura distintas, restrição que
não nos parece razoável. Ora, por que o parlamentar pode ser
reconduzido à Presidência da Casa no primeiro biênio, mas o mesmo
não pode ocorrer no segundo biênio da legislatura? Não nos parece
relevante para justificar tal tratamento o fato de que, na hipótese de
reeleição que hoje se admite, o parlamentar tenha dirigido a Casa em
dois períodos sucessivos em mandatos distintos. Ora, há um fluxo de
continuidade quando o parlamentar é reconduzido pelo povo à Casa
Legislativa, o que se evidencia, por exemplo, pelo fato de que apenas
ele pode desarquivar projeto de sua autoria apresentado na legislatura
passada, nos termos do Regimento Interno.

Assim, parece-nos correto o aperfeiçoamento do texto constitucional
para permitir uma única reeleição, independentemente da mudança ou
não da legislatura.

E, por que, afinal, uma única reeleição? Vale lembrar que a
rotatividade no exercício de cargos eletivos que cumprem função
executiva, como o de Chefe do Poder Executivo e o de Presidente das
Casas Legislativas, é um desdobramento do princípio republicano, na
medida em que a alternância no poder impede a sua personificação,
como ocorre com os monarcas ou com aqueles que ocupam o Poder
por um longo período.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 1° turno, da Proposta

de Emenda à Constituição n° 81/2004.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 2004.
Ivair Nogueira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Fábio Avelar
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 21/9/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 289/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.885/2004), do Governador do Estado
- Ofício - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n os 1.886 a 1.889/2004 - Requerimentos n

o
s 3.286 a

3.290/2004 - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado
Antônio Andrade - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (3), Elmiro Nascimento e Wanderley Avila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e
Laudelino Augusto; questão de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Leite - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-



Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
i a Parte

ia Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc', Iè a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 289/2004*

Belo Horizonte. 10 de setembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
dá a denominação de Escola Estadual Professora Santa Godoy à
Escola Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais), localizada no
Município de Mariana.

São estas, em síntese, as razões apresentadas pela Secretaria de
Estado de Educação.

"Trata-se de proposta do colegiado da Escola Estadual de Ensino
Fundamental (anos iniciais) que. em reunião realizada no dia
10.03.2004, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome de Professora Santa Godoy para
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população de Mariana, com destaque às seguintes
realizações: figura atuante nos ambiente paroquiais, participação
eficiente nas associações e movimentos religiosos e professora por 27
anos.

A homenagem nasceu no dia 22.5.1906. Faleceu no dia 3.1.1984.
São estas as razões que me levam a propor à elevada análise de

seus Nobres Pares o projeto de lei.
Atenciosamente
Mauri Torres. Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.885/2004
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Santa Godoy à
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Escola Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais), localizada no
Município de Mariana.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais),
situada na Rua Wesceslau Braz, n° 247, Centro, no Município de
Mariana, passa a denominar-se "Escola Estadual Professora Santa
Godoy".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO

Da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja enviado
ofício ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - ITER-MG - com pedido de que sejam discriminadas na
relação de terras devolutas urbanas a serem legitimadas
administrativamente, aquelas situadas no perímetro urbano das
localizadas na zona de expansão urbana.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.886/2004
Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município

de Itajubá o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a

doar ao Município de ltajubá a área de 21,1699ha (vinte e um
hectares, dezesseis ares e noventa e nove centiares), onde funciona o
horto florestal instituído pelo art. 30 da Lei n° 11.731, de 30 de
dezembro de 1994.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se ao
funcionamento do horto florestal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

- -



Instituto Estadual de Florestas - IEF - se não lhe for dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2004.
Dimas Fabiano
Justificação: Por intermédio do Decreto n° 22.701, de 1983, foi

criado o Parque Florestal de Ahumas. no Município de Itajubá, no
mesmo terreno de que trata a proposição. Daí por que o Instituto
Estadual de Florestas - IEF -. autarquia criada pela Lei n" 2.608, de
1962, e vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e aquele ente federativo resolveram por
bem celebrar, em 2001, convênio com vistas a desenvolver atividades
relacionadas com os objetivos que justificam a criação do parque: no
entanto, com o advento da Lei n° 11.731, de 19941 essa unidade de
conservação foi transformada em horto florestal.

A precária manutenção que vem sendo dada ao horto deu ensejo a
que o Prefeito de Itajubá busque transferi-lo ao domínio municipal,
para que assim possa assumir integralmente sua gestão, o que irá
beneficiar toda a comunidade local, pois contribuirá para a melhoria
das condições ambientais no município, o desenvolvimento
sustentado do meio ambiente e o aumento da arrecadação do ICMS
Ecológico.

Cabe esclarecer que, de acordo com o art. 27 da Lei n° 14.309. de
2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, "as unidades de conservação de domínio
público estadual (...) necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais ( ... ) ficam incorporadas ao patrimônio do IEF", pelo que a
essa autarquia deve ser concedida a autorização legislativa para a
doação do horto.

Em favor da transferência de domínio tratada no projeto, é oportuno
salientar que a Constituição da República, em seu art. 225, § 1 , inciso
III, incumbe ao poder público, em todas as unidades da Federação,
definir espaços territoriais que assegurem a todos a efetividade do
direito 'ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida".
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Note-se, por fim, que a proposição, na defesa do interesse público,
impõe seja preservada a atual utilização do bem, e, não ocorrendo
isso, reverta ele ao patrimônio do agente doador.

Ante o exposto, estamos certos que os nobres colegas
parlamentares haverão de prestar a esta iniciativa.

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

PROJETO DE LEI N°1.887/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados.

Pensionistas e Idosos de Arcos, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Arcos, com sede nesse
município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2004.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica

própria, sem fins lucrativos, que não distribui lucros, vantagens ou
bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores,
conforme atestados apresentados.

Fundada em 31/8/2003, declara encontrar-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, prestando relevantes serviços de
assistência social aos seus associados, bem como a seus familiares,
e zelando pelos seus direitos e pela melhoria de sua qualidade de
vida, conforme as normas de seu estatuto.

A referida entidade, por atender aos requisitos da Lei n° 15.218, de
717/2004, conforme a documentação apresentada, por certo contará
com o apoio dos nobres pares desta Casa para que lhe seja
concedido o título declaratório de utilidade pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.888/2004



Declara de utilidade pública a Comunidade de Resgate João Batista
- CRJB -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Resgate João Batista - CRJB -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 17 de setembro de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Comunidade de Resgate João Batista - CRJB - é

uma instituição que desenvolve trabalho de largo espectro social na
cidade de Sete Lagoas e região.

Promove o resgate de pessoas carentes, excluídas do meio social,
particularmente os dependentes químicos e outros marginalizados e
sem perspectivas.

O amparo aos desassistidos envolve a família, que é orientada para
auxiliar na recuperação dos indivíduos.

Mantém espaços adequados para execução de seu propósito, como
áreas rurais, sítios ou casas, onde aqueles que procuram ajuda
possam habilitar-se a uma nova vida, recebendo alimentação, terapia
e orientação profissional.

Dessa forma, estabelece um padrão de solidariedade humana,
traduzido em realizações concretas de amparo à infância, à
adolescência e aos idosos, resgatando-lhes a dignidade necessária
para a harmonia social.

Por esse trabalho de significativa importância, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.889/2004
Declara de utilidade pública o Giro-Kent Sport Clube, com sede no

Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Giro-Kent Sport Clube,
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com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Rêmolo Aloise
Justificação: O Giro-Kent Sport Clube é sociedade civil, sem fins

lucrativos, que consolida seu propósito estatutário realizando trabalho
de largo espectro social no Município de Guaxupé.

Por meio dos esportes, em particular do futebol, congrega crianças e
adolescentes, afastando-os das drogas e de outras atividades
marginais

Seus associados pertencem a faixas etárias, origens e credos
diversos, o que confirma seu caráter de integração, mesmo no âmbito
interno.

Pelo trabalho que desenvolve, de significativa importância para a
consolidação da cidadania, esperamos a anuência dos nobres colegas
ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.286/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cabeceira Grande pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação.

N° 3.287/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Carmo do Paranaíba pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação.

N° 3.288/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Paracatu pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.289/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
administração do Mercado Central,	nesta Capital.	pelas



comemorações dos 75 anos de sua fundação.
N 3.290/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso às
"designers" Lena Garrido e Débora Camisasca pela criação da coroa
de Nossa Senhora Aparecida. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284. do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Antônio Andrade. solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Varjão de Minas
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva (3). Elmiro Nascimento e Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, povo de Minas
Gerais, tenho um assunto principal a ser tratado nesta tarde. Tecerei
alguns comentários acerca dos processos eleitorais que estão
ocorrendo no nosso Estado.

Antes, porém. gostaria de comentar rapidamente sobre as
paraolimpíadas que estão ocorrendo em Atenas, onde o Brasil, com
todas as dificuldades, faz bonito. Isso é motivo para que os
governantes tenham suas atenções voltadas para os deficientes
físicos do nosso País. Ainda há pouco, assistia, daqui mesmo, à
entrega da sétima medalha de ouro do Brasil a um atleta paraplégico,
que bateu recorde mundial nas piscinas, conseguindo sua segunda
medalha de ouro. Para nós, isso é motivo de muita alegria e orgulho.

Gostaria de chamar a atenção dos governantes para que o Brasil, a
partir dessas paraolimpíadas, possa efetivamente tratar com mais
respeito. dignidade e atenção as pessoas portadoras de algum tipo de
deficiência física. Muitas leis relativas aos deficientes são respeitadas
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pela iniciativa privada, mas são raros os governos que dão a devida
atenção às pessoas portadoras de deficiências. O deficiente físico, no
País, muitas vezes é tratado como cidadão de segunda categoria,
sem o respeito que merece. Os obstáculos são muitos, a começar
pela locomoção. Tem enormes dificuldades de acesso aos prédios
públicos, sem nenhum tipo de assistência. Esperamos que, após
essas Paraolimpíadas de Atenas, quando o deficiente físico chama a
atenção do mundo todo com uma superação de esforços individuais,
possamos ter Prefeitos, Governadores e o próprio Presidente da
República com suas atenções voltadas para o deficiente físico, mas
de uma maneira muito responsável e prioritária.

Aproveito para cumprimentar o nosso companheiro João Leite,
porque o meu segundo tema aqui hoje diz respeito à moralização do
processo eleitoral em nosso País, principalmente no nosso Estado.
Dessa forma, cumprimento V. Exa. pelo processo eleitoral limpo,
claro, transparente, objetivo e altamente popular que vem
apresentando na televisão à população mineira.

Não poderia perder essa oportunidade de cumprimentá-lo, porque V.
Exa. é um bom exemplo da moralização do processo eleitoral. A sua
campanha tem sido uma campanha limpa, e a sua propaganda na
televisão tem atingido o público com muita moral e ética.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado
Carlos Pimenta.

Estou acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa. Um
importante pronunciamento, tendo em vista o momento histórico que
vive nosso País. Agradeço a menção ao pleito que disputamos.
Temos procurado cumprir com o nosso papel histórico neste
momento.

Ouvi a sua preocupação, como parlamentar atuante e como médico,
um grande observador da cena deste País. Todos nós
acompanhamos, com muita alegria e emoção, a "performance" dos
nossos atletas portadores de deficiência, que vêm ganhando
medalhas preciosas para o Brasil.

Essa é a maior delegação da história do desporto brasileiro numa
paraolimpíada. O atleta brasileiro Clodoaldo dos Santos acaba de
ganhar uma medalha de ouro nos 200m, um feito igual ao da mineira
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Adria Santos. E. para nossa alegria, aqui em Minas Gerais, pela
primeira vez na história dos 20 anos dos Jogos do Interior de Minas
Gerais - JIMI -, os portadores de deficiência estão disputando essa
competição. No entanto, ainda podemos avançar muito mais.

Lamentavelmente, a cidade de Belo Horizonte não tem nenhum
representante, apesar de termos a maior delegação da história dos
jogos paraolímpicos. Belo Horizonte não enviou nenhum
representante para lá. Dessa forma, precisamos cada vez mais
fortalecer o atleta portador de deficiência, que está quebrando
recordes e derrubando barreiras.

Parabéns pelo seu pronunciamento, ao se lembrar desses
brasileiros, verdadeiros heróis que estão lá nos representando e
trazendo medalhas: esse povo tão especial do nosso Brasil, que são
os atletas portadores de deficiência, heróis de tantas medalhas nas
Paraolimpíadas de Atenas.

Mais uma vez, parabéns, pois V. Exa. se lembra de uma parte da
nossa população tão importante e, neste momento, reconhecida pelo
nosso parlamentar Deputado Carlos Pimenta, pelos feitos heróicos
que estão realizando nessas Paraolimpíadas. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Deputado João
Leite. e passo a palavra ao meu ilustre colega. médico e amigo
Deputado Doutor Ronaldo. do meu partido, o PDT, para participar do
nosso pronunciamento.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Muito obrigado. Deputado
Carlos Pimenta. Também considero o seu pronunciamento sobre o
deficiente de muita importância.

Numa viagem que fiz nesse final de semana, um grupo de
deficientes me questionou a respeito da legislação atual, pois eles
estão completamente à margem da chamada inclusão social.

Mas o que gostaria de fazer constar aqui é que a Fábrica de Tecidos
Cedro-Cachoeira, de Sete Lagoas, da nossa região, tem admitido
pessoas deficientes.

Ainda ontem, numa caminhada que fizemos lá, uma senhora
deficiente, jovem até, agradeceu ao candidato Caio Valace, com quem
faço dupla em Sete Lagoas. porque, por meio dele. ela conseguiu um
emprego numa fábrica de tecidos.
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Então, parabenizo-o pela fala. Esperamos que, neste nosso País, o
deficiente, que se mostra tão bem nas Paraolimpíadas, possa ser
realmente incluído. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a V. Exa. o aparte.
Resumindo tudo o que tentei dizer neste momento, quero, ao lado

das minhas homenagens à delegação brasileira, que está fazendo
bonito em Atenas, nas Paraolimpíadas, dizer que é chegada a hora de
nós, principalmente no nosso âmbito, na nossa competência em
Minas Gerais, fazermos um levantamento do que possa contribuir
para esse segmento. Muito pode ser feito. Há muitas leis na nossa
Assembléia que podem ser revistas e aperfeiçoadas. O último
representante que tivemos aqui, o nosso colega João Batista, é uma
célula viva, que não deixava as coisas acontecerem de qualquer
maneira. Após a sua saída, pouco tem acontecido aqui para beneficiar
esse segmento.

Fazemos, então, uma convocação aos parlamentares sensíveis,
como o João Leite, o Rogério Correia e toda a bancada do PT, afim de
chamarmos a atenção para essa causa. Repito, muitas leis precisam
ser revistas, e muito há que ser feito, pois há uma deficiência muito
grande no que se refere ao deficiente físico em Minas Gerais. Nas
equipes PSF não existe um profissional sequer especializado em
orientar essas pessoas. O caso de cadeira de rodas é algo absurdo.
Se o pobre pede uma cadeira de rodas, é porque não tem como
comprá-la; fica, às vezes, locomovendo-se precariamente pela falta de
um equipamento como esse.

O deficiente não pode ser excluído, como acontece hoje. E nosso
dever fazer um levantamento das necessidades desse setor. Quantos
deficientes visuais podem ser adaptados em um emprego! Quantos
paraplégicos não podem ter emprego! Não há um levantamento ou
uma preocupação com isso. Não temos isso em Minas Gerais; quando
o temos, é de forma precária.

Então, chamo a atenção para o que está acontecendo. Os
deficientes estão fazendo bonito em Atenas, uma lição que trazem ao
povo brasileiro, um chamamento que fazem a nós, parlamentares, às
autoridades estaduais e federais, para que possamos tratá-los,
efetivamente, não com paternalismo, mas, sim, com prioridade

w



-()
absoluta, porque precisam desse apoio - e também o merecem.

Rapidamente, Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns comentários
acerca do processo eleitoral. Chamo a atenção para o fato de que o
Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral estão. de
certa forma, atuando com muita agilidade na apuração de denúncias
nas eleições. Isso, de um lado, traz certa tranquilidade para ao povo
brasileiro, pois sente que pessoas que usam e abusam do poder
econômico para conseguirem votos estão sendo punidas. algo que o
povo brasileiro estava esperando e que hoje está acontecendo. E
muito louvável. Por outro lado, é importante, também, que analisemos
os casos de aberrações eleitorais.

Por exemplo, a situação do Prefeito de Capelinha, Sr. Tico Neves.
Ontem, ele perdeu, no TRE. um processo, fruto de uma denúncia
absolutamente infundada, por cinco votos a um. O que motivou esse
processo foi um convite às pessoas de Capelinha e de fora, para uma
festa tradicional no mês de junho. A Oposição, movida por forças
muito fortes e ocultas, publicou um desses convites em jornal,
gerando uma denúncia, acatada pela Juíza de Capelinha e, ontem,
referendada pelo Tribunal. Só que não existe uma nota de empenho,
um cheque ou uma autorização de pagamento. Esse Prefeito, que
veio para trazer esperança ao povo de Capelinha - ocupou o cargo no
mandato de um Prefeito cassado, numa vingança abominável - foi
condenado pelo TRE. Trata-se de um Prefeito que não tem
absolutamente nada a ver com a armadilha de que foi vítima.

Devemos ter certos cuidados. O Prefeito de lá é do PL, coligado com
o PDT e com o PT. Ele foi vitima de uma armadilha covarde e injusta
e perdeu, por cinco votos a um, no TRE, mostrando que não devia
nada à justiça. Por um lado. verificamos que a justiça é ágil e penaliza
os que usam e abusam do poder econômico, da máquina
administrativa - aliás, sabemos como a máquina elege parlamentares-,
e, por outro, essa injustiça. Neste momento, estou triste porque ele
recebeu a Prefeitura de Capelinha com uma dívida de quase
R$15.000.000.00, mostrando a corrupção que lá havia. Forças ocultas
agem nos bastidores. Infelizmente, o TRE penaliza o Prefeito de
Capelinha, uma pessoa séria, digna, honrada, honesta, capaz e
competente. Agora ele está nas mãos do TSE. Espero que se faça
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justiça.
Na verdade, o TRE não teve tempo para analisar os autos. As notas

de empenho de um mês atrás e de hoje não provam nenhum tipo de
pagamento do Prefeito Tico Neves, de Capelinha, que foi duramente
penalizado por algo que não cometeu. Essa agilidade é importante,
mas pode efetivamente cometer injustiças como essa. A Juíza que
acatou a denúncia do Prefeito de Capelinha foi flagrada, no outro dia,
dançando numa festa com o denunciante. Mostramos a fita que
gravou isso; porém, ela não serviu para amenizar esse gesto injusto
contra o Prefeito de Capelinha. Espero que a justiça brasileira reveja
esses casos, penalize os que efetivamente usam e abusam da
máquina administrativa, do poder econômico e evite que se cometam
injustiças dessa natureza, como, no caso do Prefeito Tico Neves, de
Capelinha. Esse é o meu registro. Muito obrigado.

- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiras e mineiros. Sr.

Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, hoje, pela manhã,
participamos de uma audiência pública na Comissão de Direitos
Humanos, a requerimento dos Deputados Durval Angelo e Biel Rocha,
para debater a campanha que se iniciou ontem, dia 20, e que
terminará dia 24 de setembro, nas escolas públicas estaduais, contra
o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Trago
algumas reflexões, como a que canta o nosso poeta maior e
compositor Mílton Nascimento: "Há que se cuidar do broto para que a
vida nos dê flor e fruto". Se hoje sofremos e colhemos maus frutos,
como a violência contra a criança e o adolescente, o abuso sexual e
outras violências e misérias, é porque são frutos de uma árvore má de
um sistema econômico falido, que destrói a vida humana e produz
tudo que é negativo. E possível cuidar do broto, para que a vida nos
dê flor e frutos bons e positivos. Há muito o que fazer no caso das
crianças e dos adolescentes.

Durante a audiência pública, refletimos sobre a questão do cuidado.
Há de se cuidar. Falta muito cuidado. Os responsáveis para cuidar,
em todos os aspectos... Por exemplo, falta o cuidado com a natureza,
o cuidado com a ecologia, o cuidado com a educação, o cuidado com
a coisa pública, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a



saúde, o cuidado com a ternura e o cuidado com o amor, dos quais as
pessoas têm direito.

Trata-se de uma crise causada pelo descuido. As injustiças sociais,
a miséria e a falta de educação são conseqüência do descuido. Falta
educação para a sexualidade, para o conhecimento do próprio corpo e
para o seu uso, esse dom tão maravilhoso de Deus. Os meios de
comunicação social têm grande culpa dessa situação, pois exibem
novelas no horário da tarde e as crianças assistem: mostram cenas
terríveis que incentivam a prática, não digo sexual, mas genital. Até
para isso é necessário educação, pois a sexualidade é positiva.
dinâmica, um dom de Deus, mas hoje é praticada a genitalidade, por
falta de educação e de formação. Os senados da TV. filmes, até as
propagandas mostram senhoras despidas para vender produtos.

E omissão e desleixo do poder público, que deveria estar assumindo
a prioridade absoluta que está na Constituição. A questão da família e
seriíssima. A família está sendo destruída, o ninho no qual as crianças
deveriam estar nascendo... e quantas nascem fora da família! Hoje
pela manhã ouvi no rádio que o governo do Japão, onde não há tantos
problemas econômicos, está pedindo aos pais que proíbam os filhos
adolescentes de ter relações sexuais. Não usam preservativos,
transmitem doenças, têm gravidez indesejada e provocam abortos,
além de mortes de adolescentes. Estão pretendendo fazer uma lei
para proibir. Como irão conseguir? Proibição? E preciso educar.

Tudo isso nos faz pensar na necessidade de cuidar. E dever do
Estado, da família e da sociedade, aquela prioridade do art. 227 da
Constituição. A família destruída também é vítima. Infelizmente, as
famílias que ainda existem são poucas. O Estado deve ser cobrado,
precisa ter políticas públicas - há programas até bem-feitos, mas estão
nas gavetas -, deve garantir verbas orçamentárias que sejam
liberadas e cheguem. de fato, à ponta. A sociedade se tem organizado
por meio dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselhos Tutelares, conselhos de assistência social e
ONGs, que estão dando sua vida e seu tempo por esse trabalho.

Chamamos atenção para a necessidade de educação. Não é
preciso proibir, mas educar para a sexualidade. Fomos criados para o
amor.
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A questão da justiça social compete a nós, fazer leis e fiscalizar o
uso do dinheiro público. E que tenhamos políticas públicas de
promoção das famílias, distribuição da renda! Graças a Deus temos
notícias boas. Ouvi a notícia do aumento do emprego.

Ontem, em um comício realizado no Sul de Minas, citei o novo rumo
que o Brasil tomou. Nos últimos três meses, as notícias da economia
têm sido positivas. Ontem, falei da existência, este ano, de mais de
1.250.000 empregos formais. Hoje, vejo que estava desatualizado,
pois os jornais anunciam mais de 1.470.000 empregos formais, ou
seja, com carteira assinada. E uma ótima notícia, apesar de não ser o
suficiente. Precisamos distribuir renda, gerar emprego e salário, a fim
de que as famílias possam educar seus filhos.

Quanto aos meios de comunicação, a situação é seriíssima. Eis aqui
o nosso apelo. Não custa nada. Ou custa? Parece-me que custa, pois
os meios de comunicação vivem de propaganda. No entanto, não
custa nada fazer uma programação decente. As novelas constituem
um bom gênero, o povo gosta. Quem não gosta de uma boa novela?
Todavia, é preciso mostrar ao povo fatos bonitos. Temos experiências
maravilhosas no meio popular. Ainda existem famílias bonitas, como a
mineira, de que se fala tanto. Não estou me referindo àquela atrasada,
conservadora, mas à moderna, aberta à vida, à educação integral dos
filhos. Seria bom mostrar esses aspectos, em vez de expor situações
que levam as pessoas ao abuso. E grande o incentivo; são muitas as
cenas indesejáveis mostradas a adolescentes, jovens, adultos e
idosos. Não é preciso haver censura política nem moral. Abaixo a
censura! Aos donos das TVs, aos que financiam, fazem propagandas,
é preciso caráter para fazer programas bonitos, que falem do amor, da
ternura, para a qual fomos criados.

Quanto à questão da prioridade absoluta, os conselhos dos direitos
da criança e dos adolescentes, os Conselhos Tutelares, graças a
Deus, estão melhorando. No entanto, ainda há problemas nos
municípios. Em alguns deles não existe Conselho Tutelar: em outros,
há o conselho dos direitos, mas este está nas mãos de uma
administração pública antidemocrática, que tem medo do povo
organizado, por isso tenta manipulá-lo.

Graças a Deus, a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do
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Adolescente, lançada em ltaobim. no Jequitinhonha, no dia 5/5/2003.
está funcionando. Como estavam ocorrendo muitos casos de abuso
sexual de crianças e adolescentes, essa cidade foi escolhida para o
lançamento. Aliás, ainda estão ocorrendo. Mensalmente, realizamos
reuniões com Deputados e entidades. Apresentam-se denúncias, e
planejam-se ações. Estamos preocupados não só em denunciar, mas
também em demonstrar atos positivos.

Em julho deste ano, a Frente Parlamentar esteve com os padres
amigonianos, mostrando o trabalho que eles fazem com os
adolescentes que se encontram em conflito com a lei. Está marcada
uma visita aos irmãos maristas, que também realizam um trabalho
maravilhoso com jovens e adolescentes. Existem ainda as casas-
lares, cujo trabalho estamos acompanhando. Vamos fazer uma visita
para verificar "in loco" seu funcionamento. Estamos acompanhando
também a formação dos conselhos dos direitos e dos Conselhos
Tutelares. Além de outras. tenho acompanhado a Frente Sul-Mineira.
no Sul de Minas. Ademais, conseguimos incluir algumas emendas no
orçamento do Estado, que também estamos acompanhando. Lutamos
para que o dinheiro chegue, de fato, até os programas. e consigamos
êxito. Temos apresentado propostas concretas, o que constitui o
nosso trabalho.

Para concluir, volto à questão do cuidado. Temos condições de ter
uma vida feliz, com crianças, adolescentes e jovens alegres e
saudáveis. O Brasil tem tudo para viver com justiça social, amor e
fraternidade. Os orçamentos públicos serão entregues até dia 30 de
setembro. Para os municípios. Estados e União, estão previstas
verbas suficientes para a questão da criança e do adolescente? Como
está a situação dos orçamentos públicos?

Incentivamos a organização dos Fundos da Infância e da
Adolescência, com contribuição de pessoa físicas e jurídicas. Darei
exemplo de Itajubá, de onde venho. Lá, o Fundo da Infância e da
Adolescência está funcionando. O poder público, infelizmente, não
tem verba nenhuma. Não há verba municipal, mas o Fundo tem
recebido recursos. As indústrias e empresas da região têm contribuído
bastante, e conseguimos uma verba do orçamento estadual e uma do
federal, que, juntas. serão utilizadas para construção do Centro de
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Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, obra com a
participação do dinâmico Vereador Ulisses Gomes de Oliveira Neto.
de Itajubá.

Estamos às vésperas das eleições. Quando candidatos a
Deputados, alguns de nós assumimos compromisso junto à Pastoral
da Criança e à Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Esse compromisso era com as políticas públicas
voltadas para as crianças e os adolescentes. Agora, em vários
municípios, a Pastoral da Criança e a Frente estão fazendo a mesma
coisa com os candidatos a Prefeitos, Prefeitas, Vereadores e
Vereadoras.

Podemos ter esperança. Não basta só lamentar e denunciar o abuso
sexual de crianças e adolescentes, mas mostrar o que tem sido feito
de bom, como educação para a cidadania, educação para a liberdade.
Deve-se aprender a ser livre. Também se faz educação para a
sexualidade e para o amor. A Frente Sul-Mineira de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente fará uma reunião agora, no dia
24, em Ouro Fino, terra do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para tratar
do enfrentamento contra a violência doméstica e a exploração sexual.

Na sexta-feira, em 18 locais de toda a Minas Gerais, nas estradas
estaduais e federais, estarão sendo realizadas ações educativas
contra a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e
adolescentes.

Muita coisa está sendo feita, mas precisamos intensificar esse
trabalho. Hoje foi feito o lançamento da cartilha "Jovens Interagindo",
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre os Conselhos
Tutelares. Um trabalho da Oficina de Imagens com várias parcerias.
Parabenizamos esse trabalho feito numa linguagem de crianças e
adolescentes, com histórias, o que realmente trará contribuições.

Que nós, políticos, façamos nossa parte, garantindo o orçamento, a
fiscalização e o bom uso do dinheiro público. Desejamos que os
senhores e as senhoras que nos acompanham pela TV Assembléia
participem dessa campanha, porque as crianças merecem ser felizes.

"HA QUE SE CUIDAR DO BROTO PARA QUE A VIDA NOS DE
FLOR E FRUTO". QUEREMOS UM JARDIM MARAVILHOSO, O QUE
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É POSSÍVEL.
Questão de Ordem

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente. solicito, por falta de
quórum. o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária de amanhã, dia 22. 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 23' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2d SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 15/9/2004
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Doutor Viana, Márcio Kangussu e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da
Liderança do BPSP). membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à l' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de
Lei n

o
s 1.537/2004 e 129/2003. não são apreciados, por não

cumprirem pressupostos regimentais. Nesse instante, registra-se a
presença do Deputado José Henrique. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela rejeição. no 10 turno, dos Projetos de Lei
n

o
s 1.622/2004 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 1.096/2003

(relator: Deputado Doutor Viana) e pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.737/2004 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Trabalho, da Previdência e da Ação Social (redistribuído ao Deputado
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Doutor Viana). Nesse instante, registra-se a presença do Deputado
Chico Simões. Na fase de discussão do pareceres dos relatores,
Deputados Ermano Batista e Dalmo Ribeiro Silva, que concluem,
respectivamente, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.456/2004, no
10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado, e pela rejeição do
Projeto de Lei n° 1.661/2004, o Presidente defere os pedidos de vista
dos Deputados Márcio Kangussu e Chico Simões. Passa-se à 3J Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizada
audiência pública para se debater o Projeto de Lei n° 129/2003, que
cria o Código Estadual de Proteção dos Animais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Doutor Viana - Sebastião Helvécio -

Márcio Kangussu.	-	 -
ATA DA 2V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 150 LEGISLATURA, EM 21/9/2004

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Biel Rocha e Domingos Sávio (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Laudelino Augusto. - Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a campanha
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a
ser realizada nas escolas da rede pública estadual no período de 20 a
24/9/2004. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se
a presença da Sra. Maria Eliana Novaes, Subsecretária do
Desenvolvimento e Educação e membro do CEDCA. representando a
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Profa Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação; do Sr. João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes: da Sra. Rosilene Miranda
Barroso de Cruz, Coordenadora Técnica do Juizado da Infância e da
Juventude, representando o Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, Juiz
Titular da Vara da Infância e da Juventude; do Sr. Celso Penna
Fernandes Júnior. Coordenador da Promotoria da Infância e da
Juventude: e da Sra. Elizabete Vieira Gomes, da Oficina de Imagens,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados
Durval Angelo e Biel Rocha tecem suas considerações iniciais, na
qualidade de autores do requerimento que deu origem ao debate.
Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 192/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epigrafe
encaminha a prestação de contas do Governo relativa ao exercício de
2003.

Em cumprimento do disposto no art. 76, inciso 1. da Carta mineira, o
Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão plenária de
21/6/2004, e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação, com as
determinações, observações e recomendações constantes nos votos
dos Conselheiros.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 5/3/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação



As contas que ora são apreciadas, constituídas pelo Balanço Geral
do Estado, pelo Relatório do Contador, pelo Relatório de Auditoria.
pelo Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e
Programas Sociais e pelo Demonstrativo das Empresas Dependentes,
foram apresentadas à Assembléia Legislativa dentro do prazo previsto
na Constituição do Estado. Saliente-se que a emissão do parecer
prévio sobre as contas anuais do Governo Estadual constitui
deliberação, de caráter opinativo, do Pleno do Tribunal de Contas.
Seu conteúdo técnico deve espelhar uma avaliação global do
programa de trabalho e destina-se a subsidiar a Assembléia
Legislativa no julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo.
Com o advento da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, as prestações de contas
e o respectivo parecer prévio passaram a ser considerados
instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deverá ser
dada ampla divulgação. E oportuno lembrar que o julgamento dessas
contas pelo Poder Legislativo não isentará os demais ordenadores de
despesa de eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas
em processos de apreciação específica.

Cumpre também ressaltar que a atribuição constitucional de emitir
parecer prévio não se deve restringir ao simples exame de aferição de
legalidade e de regularidade contábil e, sim, deve ampliar o papel do
orçamento, transformando-o em um instrumento de gestão das
políticas públicas. Assim, a expectativa é que se estabeleça uma
adequada harmonização das ações empreendidas pelos órgãos de
controle interno e pelo Tribunal de Contas, visando, sobretudo, ao
controle prévio e concomitante da aplicação dos recursos públicos e à
avaliação da gestão governamental, mensurando-se a eficiência, a
eficácia e a economicidade das operações. Cabe ainda lembrar que o
art. 59, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o
controle externo "a posteriori" deverá enfatizar o atingimento das
metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Feitas
essas considerações iniciais, passamos à análise resumida das
contas governamentais.

- Instrumental Orçamentário
A Constituição do Estado estabelece, como instrumentos de
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planejamento, o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, elaborados em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI. O PPAG foi instituído para o quadriênio 2000/2003 pela Lei n°
13.472. de 18/1/2000, ao passo que o PMDI, projeto de lei a ser
proposto pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
ficou pendente de aprovação legislativa.

Observa-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 14.371. - LDO-,
de 26/7/2002, a exemplo das anteriores, não cumpriu a sua função
primordial, qual seja, a de definir as metas e prioridades para o
exercício subseqüente, compatibilizadas, como programa, com o
PPAG. Assim, a avaliação do planejamento governamental ficou
prejudicada, uma vez que as metas foram apresentadas de forma
genérica na LDO e de forma consolidada para o triênio 2001 a 2003
no PPAG, impedindo a identificação daquelas relativas a 2003.

A Lei Orçamentária n° 14.595, de 22/1/2003, estimou a receita e
fixou a despesa para o exercício de 2003 em R$19.510.000.000.00
para o Orçamento Fiscal e fixou os investimentos em
R$2.230.000.000.00 para o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado. O incremento ao Orçamento do Estado foi
realizado mediante a abertura de créditos adicionais no valor de
R$1.040.000.000,00, resultando em uma dotação autorizada no
montante de R$20.550.000.000.00. As alterações tiveram como
principal fonte de receita o excesso de arrecadação.

Por intermédio da reestruturação administrativa autorizada pela
Resolução n° 5.210, de 2002. o Governador iniciou sua gestão com o
objetivo de reduzir o déficit fiscal. Com  amparo no art. 12 da Lei
Orçamentária, o Poder Executivo procedeu à realocação de
programas, bem como à transposição de dotações em decorrência
das leis delegadas promulgadas até 31/1/2003. Entre as medidas
tomadas, destaca-se a limitação das dotações orçamentárias e da
movimentação financeira, providência que contribuiu de forma
decisiva para a significativa redução do déficit nominal em relação aos
exercícios anteriores, em que pese a já prevista não-realização das
receitas de capital classificadas na rubrica "restituições da União",
orçadas em R$2.290.000.000.00 e efetivadas em valores



rigorosamente nulos.
II - Execução do Orçamento Fiscal
A arrecadação da receita totalizou R$18.850.000.000.00, sendo o

ICMS, principal fonte de recursos correntes, responsável pelo ingresso
de R$10.830.000.000,00, correspondente a 84,87% das receitas
tributárias. Com relação à execução orçamentária da despesa fiscal,
realizou-se, ao longo de 2003, o valor correspondente a
R$19.130.000.000,00, equivalentes a 93,11% da despesa autorizada,
evidenciando um déficit de R$283.230.000,00. Nos termos da Portaria
n° 517, de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, acresceu-se à
receita arrecadada do exercício de 2003 o valor de R$181.220.000,00
referente ao superávit financeiro de exercícios anteriores identificados
no balanço patrimonial de 2002. Dessa forma, o resultado negativo
somou R$102.010.000,00, número revelador do louvável esforço de
ajuste das contas públicas e coerente com a trajetória de eliminação
dos déficits orçamentários.

A análise da execução do Orçamento Fiscal demonstra a
impossibilidade de as empresas subvencionadas serem
acompanhadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, uma vez que
não têm sua execução orçamentária e financeira registrada no
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI -, em
desacordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim,
para as empresas dependentes, consideraram-se os valores
consolidados registrados no SIAFI relativos a: Rádio Inconfidência e
TURMINAS, período de janeiro a dezembro de 2003: EMATER,
janeiro a novembro de 2003; e EPAMIG, janeiro a junho de 2003.

III - Dívida Pública e Superávit Primário
O Estado de Minas Gerais apresentou, ao final de 2003, um estoque

de dívida fundada de R$37.240.000.000,00, com crescimento de
8,44% em relação ao exercício anterior. A evolução dessa dívida deu-
se de forma autônoma, uma vez que o Estado não contraiu novas
dividas por meio de operações de crédito. Resultou das correções dos
contratos pelo IGP-DI e do acréscimo de resíduos do refinanciamento
da dívida com a União, mediante incorporação de parte dos juros não
pagos ao estoque da divida em razão do limite contratual de
comprometimento previsto de 13% da Receita Líquida Real.
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Quanto ao limite global para o montante da divida consolidada do
Estado, a Resolução do Senado n° 40, de 2001. dispõe que, durante o
período de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado em 2001
deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a
cada exercício financeiro. Em que pese a ampliação do prazo
estipulado para o enquadramento à trajetória de redução da dívida
para o dia 1 0/5!2005. nos termos da Resolução do Senado n° 20. de
2003. cumpre destacar o crescimento da relação dívida consolidada
liquida sobre Receita Corrente Líquida de 2.34. ao final do exercício
de 2001, para 2.43, ao final do exercício de 2003, distanciando-se do
limite permanente fixado na mencionada Resolução do Senado.
equivalente a 2.00.

Quanto à meta de superávit primário, observa-se que, apesar da
obtenção do significativo resultado de R$1.240.000.000,00, a limitação
das cotas orçamentárias e financeiras efetuada pelos Decretos ns
43.147. de 3/1/2003. 43.161, de 22/1/2003. e 43.243, de 31/3/2003.
não foi suficiente para garantir o cumprimento da meta de
R$ -1.81 0.000.000,00 estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da lei de
diretrizes orçamentárias.

IV - Dispositivos Constitucionais
Educação
Segundo o relatório técnico, o Estado aplicou, na manutenção e

desenvolvimento do ensino. R$2.870.000.000,00, incluído o valor de
R$144.300.000.00 referentes à perda com o FUNDEF,
correspondentes a 26,97 0 c da receita resultante de impostos e
transferências, percentual acima do estabelecido na Constituição da
República. No tocante à educação fundamental, o Estado aplicou
R$1.680.000.000,00. equivalente a 62,95°c dos recursos destinados à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, superando. da mesma
forma, o mínimo constitucional. Merece destaque, entretanto, o
constante declínio, ao longo do período de 1998 a 2003, nos
percentuais aplicados na educação. fato que, agravado pela
concorrência de outras vinculações constitucionais da receita, poderá
comprometer a qualidade do ensino no Estado. Verifica-se, também,
que a grave situação financeira fez com que os recursos vinculados
continuassem inseridos no regime do caixa único do Estado, com



saldo de R$20.760.000,00 no encerramento do exercício.
Saúde
A LIDO determinou a aplicação, em ações e serviços públicos de

saúde vinculados ao SUS, do valor equivalente a 10,75% da cota-
parte do Estado da arrecadação do ICMS, do ITCD e do IPVA e dos
recursos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte pelo Estado,
ao Fundo de Participação dos Estados e à cota-parte do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Adotou-se, portanto, durante o
período de transição estabelecido na Emenda Constitucional n° 29, de
2000, a regra de evolução progressiva uniforme de 1,25 pontos
percentuais a cada ano, de modo a atingir o percentual permanente
de 12% da receita vinculável em 2004.

Por outro lado, em interpretação à regra de evolução contida na
Instrução Normativa do Tribunal de Contas n° 11, de 2003, o
percentual mínimo das aplicações em saúde foi fixado em lO°/ da
receita vinculável. Nos termos da metodologia de cálculo adotada,
com amparo na referida instrução normativa e no Parecer n° 14.187,
de 2003, da Advocacia-Geral do Estado, ficou demonstrado que as
despesas apuradas somaram R$1.1 10.000.000,00, o que corresponde
a um índice de 10,200/6 da base vinculável de R$10.850.000.000.00.
No entanto, é notório o esforço empreendido pela administração com
o objetivo de cumprir a meta constitucional, não obstante o grave
desequilíbrio financeiro-orçamentário do Estado, citando-se como
exemplo o crescimento de 528% nas despesas do Fundo Estadual de
Saúde em relação ao exercício de 2002.

Claro está que tanto a definição dos percentuais de aplicação no
período de transição - 2000 a 2003 - quanto a metodologia de cálculo
são matérias polêmicas: por um lado, cabe indagar se a base
vinculável inclui as transferências e as receitas da dívida ativa
tributária e das multas, juros e correção monetária; por outro lado,
cabe esclarecer se o correto entendimento da expressão "ações e
serviços públicos de saúde" abrange tão-somente aqueles vinculados
ao Sistema único de Saúde - SUS.

Amparo e Fomento à Pesquisa
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem de repassar

à FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
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duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o
efetivo repasse de recursos financeiros correspondeu a apenas
21,570 o do montante devido. Do total de recursos repassados, 78.240c
foram transferidos em janeiro de 2004, em data posterior à do
encerramento do exercício, com efeitos meramente escriturais.
Considerando-se apenas os recursos ordinários. observa-se um valor
de R$178.920.000.00 de saldo a repassar. Ademais, não se observou,
em qualquer mês do exercício, o dispositivo constitucional que impõe
a transferência duodecimal. Vale destacar que a dívida acumulada do
Tesouro com a FAPEMIG, devidamente contabilizada, somava
R$319.570.000,00 no final do exercício. Note-se, entretanto, que
foram registradas baixas de R$318.850.000.00 em 26/1/2004, com
amparo no art. 38 da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 14.371, de
2002.

Despesas com Pessoal
No tocante ao limite das despesas com pessoal em relação à

Receita Corrente Líquida. o Estado comprometeu o equivalente a
71.130 . nos termos da metodologia de cálculo determinada pela
Portaria n -" 516. de 14,102002 da Secretaria do Tesouro Nacional.
Por outro lado, considerando-se a metodologia adotada pela Instrução
n" 5, de 2001, do Tribunal de Contas, que retira os gastos com
inativos custeados pelo Tesouro, o índice de comprometimento foi
calculado em 43.990 . demonstrando o enquadramento ao limite
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório técnico
apontou a necessidade urgente de os Poderes, o Tribunal de Contas e
o Ministério Público adotarem procedimentos uniformes para a
elaboração dos demonstrativos dos gastos com pessoal, de modo a
permitir a consolidação destes pelo Poder Executivo.

V - Principais Recomendações
- Registro contábil das garantias dadas pelo Estado na celebração

de contratos das dívidas interna e externa, de forma a atender ao
disposto no art. 55, inciso 1, "c" . da Lei de Responsabilidade Fiscal e a
possibilitar a verificação do limite estabelecido no art. 9°. parágrafo
único, da Resolução n° 43, do Senado Federal;

- recomendação à SEPLAG para que demonstre a previsão
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atualizada da receita orçamentária no balanço orçamentário e nos
demais demonstrativos aplicáveis;

- observação do limite do saldo das disponibilidades de caixa nas
inscrições de restos a pagar não processados, nos termos do art. 55,
inciso III. "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal:

- recomendação ao Governo do Estado para que se observe o
disposto no art. 212 da Constituição mineira, que cuida dos repasses
duodecimais à FAPEMIG, e para que se revisem os procedimentos
adotados quanto à baixa das obrigações do Tesouro Estadual, de
forma a compatibilizar os ditames da lei de diretrizes orçamentárias ao
cumprimento da vinculação constitucional;

- recomendação reiterada para que seja disponibilizada no SIAFI a
execução orçamentária das empresas subvencionadas;

- adoção de uma metodologia uniforme na elaboração dos
demonstrativos com a despesa com pessoal e com serviços de
terceiros por todos os Poderes e órgãos do Estado, de forma que
guardem conformidade com os apresentados no Balanço Geral do
Estado.

Por fim, considerando que as impropriedades verificadas não
prejudicaram a gestão operacional, orçamentária, patrimonial e
financeira do Estado, entendemos que as contas prestadas pelo
Governador estão em condições de merecer aprovação, com as
determinações e recomendações aprovadas pelo Tribunal de Contas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Governador do Estado referentes ao exercício de 2003 por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° /2004
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2003.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.



Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Doutor
Viana - Sebastião Helvécio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.589/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe é de autoria do Deputado George Hilton e
tem por objetivo instituir a Semana de Doação de Sangue, a ser
comemorada anualmente na primeira semana de abril.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

A Comissão de Saúde, a que coube o exame de mérito da
proposição, opinou pela sua aprovação com a Emenda n" 1, que
apresentou.

Assim, compete agora a este órgão colegiado apreciar o projeto
quanto à possível repercussão financeira decorrente de sua
aprovação, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102. VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição da Semana de Doação de Sangue proposta no projeto

de lei em questão constitui uma iniciativa de relevância, uma vez que
mobiliza o Governo e a sociedade para promoverem campanhas de
conscientização sobre a importância da doação de sangue, em face
da sua escassez na rede hospitalar.

Importa salientar que a matéria foi analisada pela Comissão de
Saúde, que, na oportunidade, opinou por sua aprovação com a
Emenda n 1. que suprime o parágrafo único do art. 1, que prevê a
inserção da Semana de Doação de Sangue no calendário oficial do
Estado, por considerar desnecessário tal comando, pois, atualmente,
cada Secretaria estabelece as datas relacionadas com o seu campo
de atuação por meio de ato administrativo.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos que
informar que a norma derivada da proposição não acarretará
repercussão financeira na lei orçamentária, pois a medida por ela
implantada - qual seja a instituição de data comemorativa - não
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envolve a geração de despesas para os cofres estaduais. Em vista
desse entendimento, cumpre-nos apresentar a Emenda n° 2 ao
projeto, com o fim de suprimir o art. 2°. que dispõe sobre as despesas
dele decorrentes.

Informamos o recebimento do Ofício n° 515/2004, da Presidente da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
HEMOMINAS - sobre a proposição em análise. Após cumprimentar
esta Casa pela iniciativa de valorização dos doadores, solicita que a
Semana de Doação de Sangue seja comemorada no período que
compreende o dia 25 de novembro. Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue. Nessa data, promovem-se eventos em todos os
Estados do País, e a Fundação promove em suas unidades a Semana
do Doador Voluntário de Sangue.

Consideramos pertinente a solicitação, pois a data mencionada já é
de conhecimento da população mineira e a concentração de esforços
certamente potencializará os resultados da campanha. Com  o intuito
de acolher a sugestão, apresentamos a Emenda n° 3.

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

1.589/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Saúde, e com as Emenda n os 2 e 3, nos termos que se
seguem.

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 20 .

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a Semana de Doação de Sangue no Estado,

a ser comemorada na semana que compreende o dia 25 de
novembro.".

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Márcio

Kangussu - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°277/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°
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277/2003, que resulta do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.01912000. acrescenta inciso ao art. 3° da Lei n° 12.735, de 30/12/97,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Conforme o disposto no § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei n° 1.557/2004 foi anexado à proposição em questão.

Preliminarmente, a matéria foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça. que perdeu o prazo para emitir parecer.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende introduzir uma nova hipótese de

isenção do IPVA no art. 3° da Lei n° 12.735. de 1997, beneficiando
veículos destinados à formação de condutores. Cabe observar, no
entanto, que a referida lei foi revogada pela Lei n° 14.937, de
23/12/2003. que passou a dispor sobre o citado imposto. Esta lei.
portanto. deve ser objeto da proposta de alteração.

Segundo o autor do projeto, pela análise da legislação do IPVA,
verifica-se nítida intenção do legislador de beneficiar categorias que
utilizam o automóvel como instrumento de trabalho. como os
motoristas de táxi e os que realizam transporte escolar rural. Para ele,
a isenção do IPVA permitirá que os centros de formação de
condutores invistam mais em equipamentos e material didático,
tornando mais eficiente a instrução dos futuros motoristas.

Em atendimento a requerimento do autor. foi juntado ao projeto
ofício do DETRAN-MG, datado de 4/4/2003, informando que se
encontravam registrados, até aquele momento, 4.080 veículos na
categoria aprendizagem. Com isso, o autor pretendia comprovar o
pequeno impacto financeiro-orçamentário do beneficio proposto.

Não obstante o objetivo louvável da proposição, esta não cumpre as
condições estabelecidas pelo art. 14 da Lei Complementar Federal n°
101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). para concessão de
benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita.
Em primeiro lugar, é exigida estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no primeiro exercício de vigência da lei e nos dois
subseqüentes e atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que a lei conterá a
demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de resultados
fiscais ou preverá medidas de compensação, por meio do aumento de
receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando
forem implementadas as medidas de compensação tributária.

O Projeto de Lei n° 1 .557/2004, anexado à proposição em estudo.
objetiva seja reduzida de 400 para 1% a alíquota para os veículos de
propriedade de pessoa jurídica destinados exclusivamente à formação
de condutores. Por se tratar também de concessão de benefício, esse
projeto esbarra no mesmo obstáculo legal acima referido.

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

277/2003.
Sala das Comissões. 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.456/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n°
1.456/2004 dispõe sobre a produção industrial nas regiões Norte e
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras providências.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, a matéria foi examinada pela Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou pela aprovação do projeto na forma
apresentada.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo incentivar a produção

industrial nas regiões Norte e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Traça, então, as diretrizes e aponta os meios a serem utilizados pelo
Estado na consecução da finalidade proposta. Propõe como



instrumentos de incentivo à produção industrial das regiões citadas,
entre outros. a concessão de incentivos fiscais e creditícios, a
promoção de campanha publicitária, a destinação de recursos de
fundos estaduais e o oferecimento de empréstimos.

No entendimento desta Comissão, a matéria em referência é
peculiar ao planejamento estadual, devendo ser disciplinada pelas
normas que definem planos governamentais, diretrizes orçamentárias
e orçamento anual, normas essas de iniciativa privativa do
Governador do Estado. Verificamos que a proposição em análise não
atende ao disposto nas normas jurídicas que disciplinam a gestão da
despesa pública e a realização de ações governamentais. Nas
diretrizes e instrumentos contidos na proposta, encontram-se
atividades relacionadas ao exercício da função administrativa atribuída
ao Poder Executivo, que somente podem ser matéria de proposição
legislativa nos casos e condições previstos na Carta Magna.

A Constituição mineira estabelece em seus arts. 153 e 154 que as
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública devem
estar incluídos no Plano Plurianual de Ação Governamental, e
também em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado. O art. 161, inciso 1, da Constituição Estadual, por sua vez,
estabelece que não se pode iniciar programa ou projeto de ação
governamental que não esteja previsto na Lei Orçamentária Anual.

A Lei Complementar n 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal -, em seu art. 16 estabelece que a "criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes", e que a despesa pretendida será objeto de dotação
especifica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, com
previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não ultrapassar os
limites estabelecidos para o exercício. Determina, enfim, sua absoluta
conformidade com as diretrizes, os objetivos, as prioridades e as
metas previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO.

No que se refere à concessão de incentivos fiscais proposta pelo
projeto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14. é clara ao
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dispor que a concessão de benefício de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na LDO e a
pelo menos uma das seguintes condições: 1) demonstração de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e
de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas na LDO;
2) estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

No entanto, em que pesem os argumentos apontados acima,
consideramos louvável o objetivo do projeto. Por essa razão,
propomos um substitutivo com vistas a incluir na Lei n° 14.171, de
2002, que criou o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE -, a formulação de planos e ações
necessários ao desenvolvimento da produção industrial dos
municípios que integram a área de abrangência do órgão. Cabe
ressaltar que a área de abrangência do IDENE inclui, além das
regiões Norte e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, os municípios
integrantes da bacia hidrográfica do rio São Mateus e os municípios
da Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central
mineira. Dessa forma, acreditamos poder compatibilizar as medidas
requeridas no projeto em questão com as imposições constitucionais e
legais pertinentes à matéria.

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

1.456/2004 no 10 turno na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002. que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 30 da Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, fica

acrescido dos seguintes incisos X e XI:
"Art. 30 - ......................................................
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X - estimular as indústrias de grande, médio e pequeno porte,
individualmente ou por meio de associações, na interiorização e na
expansão da produção industrial:

XI - estimular o desenvolvimento das associações de trabalho e das
propriedades do setor rural.'.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Doutor Viana - Márcio

Kangussu - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.530/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a doação do cordão umbilical dos recém-nascidos.

Enviada a proposição à Comissão de Constituição e Justiça. esta
perdeu o prazo para emitir parecer.

Em seguida, a requerimento do autor, foi o projeto encaminhado à
Comissão de Saúde, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102. inciso VII. do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estatui que as parturientes de

maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede
pública estadual e demais órgãos de saúde subvencionados pelo
Estado que se manifestarem favoráveis à doação do cordão umbilical
do recém-nascido assinarão, após o parto, um termo de doação.
Dispõe. ainda, que o profissional da área de saúde deverá realizar os
procedimentos necessários à conservação e ao encaminhamento do
cordão umbilical ao Instituto Nacional do Câncer ou a outro órgão
público que efetue seu congelamento e armazenamento.

A Comissão de Saúde, após minucioso exame do projeto, afirma em
seu parecer que ele está em consonância com as normas que
regulamentam a matéria e que o considera de extrema importância.
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uma vez que o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário -
BSCUP - aumenta as chances de localização de doadores para os
pacientes que necessitam de transplante de medula óssea.
Argumenta essa Comissão que, no cordão umbilical, existe um grande
número de células-tronco hematopoéticas, que são fundamentais no
transplante de medula óssea.

Conforme salienta a Comissão de Saúde, segundo informações da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
HEMOMINAS -, já existe um projeto de criação do Banco de Sangue
de Cordão Umbilical como etapa inicial da instalação do Centro de
Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO-MG. Conforme
acrescenta essa Comissão, a destinação de recursos estaduais para a
implantação desse Banco já está prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005.

Diante da argumentação apresentada e considerando que a
proposição em exame deve promover também o esclarecimento da
população e dos profissionais de saúde a fim de que contribuam para
que se alcance o seu objetivo, essa Comissão apresentou o
Substitutivo n° 1.

As medidas previstas nesse substitutivo não provocarão grande
impacto financeiro-orçamentário, porquanto poder-se-á aproveitar a
máquina administrativa estatal para implementar as inovações nele
contidas.

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

1.530/2004 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Márcio

Kangussu - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.548/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes sorológicos
para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e de seu tratamento pelos
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hospitais públicos do Estado de Minas Gerais.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004, a proposição foi

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi o
projeto encaminhado à Comissão de Saúde. que, em sua análise do
mérito, opinou pela aprovação da proposição, na forma do Substitutivo
n° 1. que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto em epígrafe obriga os hospitais públicos do Estado a
oferecer os testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo
vírus HTLV. bem como seu tratamento. Além disso, atribui à
Secretaria de Estado de Saúde a tarefa de fiscalizar o cumprimento da
lei, bem como de promover campanha de divulgação e estabelecer os
critérios para a sua realização. De acordo com o parecer da Comissão
de Saúde, o HTLV é um retrovírus, isolado em 1980, que infecta
células T humanas e é classificado em dois tipos: o tipo 1, que pode
provocar doença neurológica e leucemia, e o tipo 2, que não tem
comprovação como causa de doença.

Atualmente, o Ministério da Saúde, através da Portaria MS/SAS n°
163. de 3/12/93, da Secretaria de Assistência à Saúde, permite o
procedimento proposto no projeto. qual seja o exame anti-HTLV 1/11.
Assim, o Estado não terá impedimento para implementar as diretrizes
da proposição, uma vez que o procedimento já está autorizado pelo
Sistema único de Saúde - SUS.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto poderá
representar aumento das despesas públicas, uma vez que um novo
serviço laboratorial será oferecido à população mineira: no entanto,
considerando que a Constituição Federal relaciona a defesa da saúde
como matéria de competência concorrente entre a União e o Estado, e
considerando a importância que representam para a saúde pública o
precoce diagnóstico, o aconselhamento e a atenção aos portadores
do vírus HTLV, entendemos que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Finalmente, ressaltamos que o substitutivo apresentado pela
Comissão de Saúde buscou adequar o projeto às rotinas operacionais
do Sistema único de Saúde.



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

1.548/2004, no l o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Márcio

Kangussu - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.661/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n° 1.661/2004
acrescenta o inciso XVIII ao art. 3° da Lei n° 14.937, de 23/12/2003,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Conforme o disposto no § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei n° 1.810/2004 foi anexado à proposição em questão.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é introduzir possibilidade de

isenção do IPVA, entre as previstas no art. 30 da Lei n° 14.937, de
2003. O que se pretende é conceder o benefício para os veículos não
adaptados utilizados para o transporte de deficiente e de propriedade
do seu representante legal nos casos em que esse deficiente não
possa conduzir seu próprio veículo, por incapacidade física, mental ou
por não ter atingido a idade mínima para habilitação. Atualmente a
isenção alcança apenas os portadores de deficiência física que
tenham o veículo adaptado para a sua própria utilização.

Segundo o autor do projeto, a extensão da isenção para os
portadores de deficiência física e mental que dependem de seus
responsáveis para se locomoverem, corrige uma distorção da
legislação em vigor, que não atende ao princípio constitucional da
isonomia, por não tratar igualmente todos os portadores de
necessidades especiais.
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Na legislação federal relativa ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - lPl -, a isenção na aquisição de automóveis alcança
os portadores de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda,
ou autistas, mesmo que o veículo seja adquirido por intermédio do seu
representante legal. Esse benefício, que anteriormente se destinava
apenas aos portadores de deficiência física, passou a incluir
portadores de outros tipos de deficiências a partir da Lei Federal n°
10.690. de 16/6/2003. que alterou a Lei Federal n° 8.989, de 24/2/95.
sendo regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 375, de
23/12/2003.

Por outro lado, em nível estadual, além da legislação do IPVA,
também o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS -
restringe a isenção na aquisição de automóvel apenas aos portadores
de deficiência física impossibilitados de utilizar o modelo comum (item
28 do Anexo 1). A referida isenção é respaldada pelo Convênio ICMS
35/99, de 23/7/99, celebrado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ.

Uma vez que se pretende a ampliação de um benefício de natureza
tributária da qual decorre renúncia de receita, hão que se cumprirem
as condições estabelecidas pelo art. 14 da Lei Complementar Federal
n° 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal). de 4/5/2000. Em primeiro
lugar, são exigidos estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e
atendimento ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. O mesmo
artigo determina ainda a demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não
afetará as metas de resultados fiscais, ou de que esteja acompanhada
de medidas de compensação. por meio do aumento de receita. No
segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem
implementadas as medidas de compensação tributária.

No exame de matéria semelhante, constante no Projeto de Lei n°
1.426/2004, que pretendia estender a isenção do IPVA para todos os
deficientes, condutores do veículo ou não. esta Comissão opinou por
sua rejeição. Naquela ocasião, o parecer fundamentou-se no fato de
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não terem sido cumpridos todos os requisitos estabelecidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal para a concessão de isenção. Da mesma
forma, como os referidos requisitos, citados acima, não foram
atendidos pela proposição em análise, somos levados a nos
pronunciar contrariamente à sua aprovação.

Cabe observar que o Projeto de Lei n° 1.810/2004, anexado à
proposição em estudo, que objetiva a concessão de isenção
semelhante, encontra o mesmo obstáculo legal acima referido.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n'

1.661/2004.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Doutor

Viana - Márcio Kangussu - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.738/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto sob análise visa
a obrigar os técnicos em prótese dentária a afixar, em seus
laboratórios, de modo visível, a informação que especifica.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Por meio de requerimento do autor, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Saúde, que opinou por sua aprovação, na forma
proposta.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição sobre a qual nos debruçamos objetiva obrigar os
técnicos em prótese dentária a afixar, em local visível no laboratório,
informação ao consumidor quanto à proibição legal de se realizarem
quaisquer procedimentos odontológicos clínicos ou cirúrgicos em
pacientes, bem como ao seu dever de prestarem, apenas, serviços
inerentes a seu mister, destinados aos dentistas e sob a orientação
destes. O art. 1°, além de determinar o tamanho do cartaz, especifica,
de forma clara, o conteúdo da informação.

Estatui ainda o projeto que, de acordo com o art. 4° da Lei Federal
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n° 6.710, de 1979, o exercício da odontologia clínica e cirúrgica é
competência exclusiva dos cirurgiões dentistas, ficando vedado ao
técnico em prótese dentária:

- prestar. sob qualquer forma, assistência direta aos pacientes:
II - manter em sua oficina, equipamento e instrumental específico de

consultório dentário;
III - fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.
Busca o autor, através de farta argumentação. impedir o exercício

ilegal da profissão, visto que a imprensa tem constantemente
veiculado casos de técnicos em prótese que exercem atividades
atribuídas estritamente aos cirurgiões dentistas. tais como
atendimento direto ao paciente para a prescrição e confecção de
próteses, reparações e extrações dentárias, entre outras, o que lhes é
impedido pela citada lei federal.

A Comissão de Saúde se deteve longamente sobre a matéria,
examinando-lhe o mérito. Nessa oportunidade. informou que o Código
de Ética Odontológica do Conselho Federal de Odontologia - CFO -
dispõe, em seu Capítulo III, sobre as atividades privativas do técnico
em prótese dental. Segundo esse dispositivo, cabe ao técnico em
prótese a execução da parte mecânica dos trabalhos odontológicos,
não incluindo a assistência direta a clientes.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
futura lei não traz qualquer impacto negativo sobre o erário, pois visa
unicamente a impor obrigação aos técnicos em prótese dentária. A
penalidade nela prevista, cominada em multa. tem um aspecto
positivo, pois pode representar ingresso de recursos nos cofres
públicos. Assim, entendemos que a proposição deve prosperar.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n'

1.738/2004 no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Doutor

Viana - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.775/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade; da
Comissão autora, parecer por sua aprovação tal como apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de aprovar a alienação de três porções de

terras devolutas rurais situadas em municípios diversos.
As alienações, segundo o próprio Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - ITER-MG -, obedecerão ao disposto no art. 30 da Lei
n°11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei n°11.401, de 1994,
ou seja, serão efetivadas mediante compra preferencial da terra pelo
legítimo posseiro, que deverá, além disso, cobrir os gastos
decorrentes da instrução dos processos.

Dessa forma, evidencia-se que a transferência de domínio dos
imóveis não acarretará repercussão financeira ou orçamentária para
os cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.775/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Márcio

Kangussu - Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/9/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Dunalva de Deus Fonseca, ocorrido em 8/9/2004, em Lagoa Formosa.
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(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Edna Braga Silva, ocorrido em 15/9/2004, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Benedito Barros Carvalho, ocorrido em 13/9/2004. em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Rubens Moreira Gil. ocorrido em 14/9/2004, em Cambuquira. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento do Sr. José
Geraldo Honorato Vieira, ocorrido em 19/9i'2004. nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 76° REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 22/9/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
n 0 1.890/2004 - Requerimentos n°s 3.291 a 3.294/2004 -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, da CPI do Café (2)
e do Deputado George Hilton e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Política
Agropecuária. de Direitos Humanos, de Segurança Pública e de
Saúde - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Durval Angelo.
das Deputadas Maria Tereza Lara e Jô Moraes e dos Deputados
Sargento Rodrigues e Durval Angelo - 2° Parte (Ordem do Dia): 1°
Fase: Abertura de Inscrições - Discurso do Deputado Sargento
Rodrigues - Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado George Hilton e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
CPI do Café (2): aprovação - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano
Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila.



Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min. a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 20

Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
i a Parte

id Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc". procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Domingos Sávio, l°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), encaminhando cópias de convênios realizados pela
Pasta. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. José Antônio de Moraes, Chefe do DETRAN-MG.
encaminhando informações, em atendimento ao Oficio n°
1 .734/2004/SGM. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Alan de Freitas Passos, Diretor do Instituto Médico-Legal,
encaminhando informações, em atenção ao Requerimento n°
3.240/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos,
solicitando o apoio deste Legislativo à campanha contra o abuso e a
exploração sexual de crianças e adolescentes. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.985/2004. da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Valdi Camarcio Bezerra. Presidente da Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA -, enviando informações em atenção a
requerimento do Deputado André Quintão encaminhado por meio do
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Ofício n° 1 .1 02/2004/SGM.
Do Sr. Weser Francisco Ferreira Neto, Delegado de Polícia,

encaminhando cópia de seu artigo "A Polícia Civil nas Eleições de
2O04.

Do Sr. Marco Aurélio Fuchida. Superintendente da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB - e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP -, agradecendo voto
de congratulações, formulado por esta Casa a partir de requerimento
do Deputado Leonardo Moreira, pela passagem do Dia Internacional
do Cooperativismo.

Do Sr. Miguel Assad Neto, solicitando o empenho desta Casa a fim
de que sejam agilizados os trâmites burocráticos para a abertura de
empresas. (- A Comissão de Turismo.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.890/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego

Bom Retiro e Braço Forte, com sede no Município de Santa
Margarida.

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

Moradores do Córrego Bom Retiro e Braço Forte, com sede no
Município de Santa Margarida.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Moradores do Córrego Bom Retiro e

Braço Forte é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com a finalidade
de representar a comunidade junto a qualquer repartição pública, a fim
de obter melhoramentos e benefícios; promover reuniões sociais e
intelectuais, objetivando estimular o espírito de solidariedade entre
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seus associados: celebrar convênios e contratos para prestação de
serviços: trabalhar pelo desenvolvimento, pela melhoria do nível de
vida e do bem-estar da comunidade, através do levantamento dos
problemas. da busca de soluções e do encaminhamento de pedidos
às autoridades competentes: proteger a infância, a família, a
maternidade e a velhice, combater a fome e a pobreza. proteger o
meio ambiente e divulgar a cultura e o esporte.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
N' 3.291/2004. do Deputado Miguel Martini. solicitando seja

formulada manifestação de regozijo ao Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso do aniversário de
sua fundação. (- A Comissão de Administração Pública.)

N' 3.292/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde de ltaúna com vistas a que, em razão
de denúncia do Sr. Wanderson do Carmo de Oliveira, sejam tomadas
providências cabíveis em relação à falta de assistência médica aos
transplantados.

N" 3.293/2004. da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja promovida
diligência fiscalizatória e correcional no Pronto Socorro Municipal de
Juiz de Fora em atenção a graves denúncias formuladas pela
Associação Mineira das Vitimas de Erro Médico.

N° 3.294/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Delegado de Polícia de Nova Era com vistas a que
sejam tomadas providências relativas à ameaça de morte da qual é
vítima o Sr. Paulo Gonçalves Soares e família.

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja autorizada a
implantação do sistema "closed caption" nas transmissões da TV
Assembléia. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI do Café
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(2) e do Deputado George Hilton e outros.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Educação. de Política Agropecuária, de Direitos Humanos, de
Segurança Pública e de Saúde.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, estamos próximos às eleições municipais. Daqui a 11
dias, já teremos os novos Prefeitos, Prefeitas, Vereadores e
Vereadoras dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Este é um bom
momento para fazermos uma discussão sobre a necessidade de, a
partir dos municípios, implementarmos uma política de direitos
humanos.

Esse tema carrega paixões, incompreensões, maledicências, visões
deturpadas e equivocadas. Muitos têm o claro objetivo de tentar
confundir a cabeça de cidadãos e cidadãs, afirmando que defender
direitos humanos significa defender direitos de bandidos. Os que
defendem essa visão ou agem de forma equivocada, por não saberem
o que envolve a discussão dos direitos humanos e sua real
abrangência, ou são aqueles violadores contumazes desses direitos,
que se refugiam nesse discurso ideológico para defender suas
atitudes e esconder, de alguma forma, os criminosos que são.

Hoje a discussão de direitos humanos envolve a discussão
fundamental do binômio segurança e violência urbana. Não teremos
uma sociedade com mais paz e menos violência se não tivermos a
ousadia de falar em direitos humanos, cuja defesa consiste na luta
contra a barbárie e na crença de todos de que o Código de Hamurabi,
em que valia o "olho por olho e dente por dente", está sendo superado
por um processo civilizatório, humanizante. Como dizia o grande
Pastor batista Martin Luther King, líder, nas décadas de 50 e 60, da
luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a política do olho por olho
nos fará caminhar, com toda certeza, para uma sociedade de cegos.

Os direitos individuais e os direitos políticos são fundamentais na
sociedade, mas, quando falamos em direitos humanos, estamos nos
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referindo aos nove direitos sociais consagrados pela Constituição.
como. por exemplo, o direito à educação. à saúde. à segurança
pública, ao meio ambiente equilibrado, ao emprego e à proteção à
infância e à velhice, princípios que, de alguma forma, já estão contidos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. de 1948.

Falar em direitos humanos significa também falar em direitos
econômicos, de liberdade de organização sindical: em direitos
culturais, principalmente no que se refere à preservação da
diversidade, da pluralidade cultural.

Não podemos temer esse assunto. Ninguém perde voto por
defender esses direitos. Aqueles que apostam no discurso fácil,
popularesco e despolitizado e querem contrapor direitos humanos à
ação policial ou à defesa da sociedade têm um discurso fracassado.

Se isso fosse verdade, aqui não estaria o Deputado mais votado em
toda a história do Poder Legislativo de Minas Gerais: o mais votado no
interior de Minas, que somos nós e o Deputado João Leite, o
Deputado mais votado em todo o Estado de Minas Gerais. Em
momento algum isso diminuiu voto. Mesmo que essa fosse uma
bandeira inglória, que pelo senso comum não permitiria que alguém
granjeasse voto, a lógica não pode ser apenas a do voto, antes de
tudo temos que ter princípios. A democracia se coloca dentro desses
princípios.

Não temo, às vésperas das eleições, fazer essa discussão.
Gostaríamos que cada vez mais os candidatos a Prefeito assumissem
em suas bandeiras o resgate dos direitos humanos em seus
municípios, assumissem claramente que ações irão garantir saúde,
educação, moradia. geração de emprego. defesa do meio ambiente e
também dos direitos individuais. Que cada município, a exemplo da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tivesse coordenadorias de
direitos humanos vinculadas ao Poder Executivo municipal.

Falam que Prefeitos estariam defendendo bandidos, mas aquele que
é condenado por um crime, com trânsito em julgado, preso, chamado
pela sociedade de bandido não tem direitos? As Leis de Execução
Penal Federal e Estadual prevêem os direitos dos presos. O criminoso
perde o direito de ir e vir e. em alguns casos. o direito de votar, mas
não perde os direitos consagrados na Constituição e nas Leis de
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Execução Penal. Quando algum preso é torturado na cadeia, seja por
policial ou por agente penitenciário, um crime foi cometido. A
Constituição estabelece o crime de tortura como imprescritível, e os
tratados internacionais que o Brasil assinou em relação à tortura,
incorporados ao texto da Constituição como se lei fosse, também a
consagram como crime. Temos a Lei de Tortura, de 1997, que
também estabelece essa prática como crime. Direitos humanos
defendem bandido também? Defendem naquilo que é direito
constitucional. Este é um Estado democrático de direito, onde o
império da lei está acima de tudo.

Há aqueles que acham que a pena é uma vingança, que tem que
ser "olho por olho e dente por dente". Se fosse assim, com toda
certeza, Martin Luther King teria razão, estaríamos vivendo numa
sociedade de cegos.

Digo isso para trazer um caso que muito me chocou. (- Lê:) "No dia
21 de março do corrente ano, por volta de 19 horas, na Praça Militão
Miranda, em Medeiros, o Sr. José Geraldo Silva foi abordado pelos
policiais militares Cabo Aguinaldo, vulgo "Goiaba", e Soldado Geraldo,
vulgo "Gonçalves", que o espancaram sem motivo nenhum. O
espancamento foi tão grave que a vítima chegou a vomitar sangue e
defecar em sua roupa. Em seguida, foi algemado e conduzido para
fora da cidade, nas proximidades do parque de exposição
agropecuária. Continuaram a espancá-lo, quando outro policial, o
Sarg. Chaves, se juntou aos dois e, segundo ele, teria sido quem mais
o teria agredido. A vítima relata que foi espancado quase até a morte
e, depois, levado para a prisão sem nenhum atendimento médico no
dia da ocorrência do fato. Somente no dia seguinte tal providência foi
tomada a pedido do Sr. Célio Roberto de Souza, que esteve na
delegacia e requisitou ao Delegado a liberação do preso para ser
levado ao hospital. Em seguida, a vítima foi internada, uma vez que
seu estado era grave, tendo, inclusive, de se submeter a uma cirurgia
de alto risco".

Pasmem os senhores! Essa vítima esteve hoje na Comissão de
Direitos Humanos. Em conversas, no meu gabinete, com a Promotora
de Justiça da Comarca de Bambuí, foi falado que a vítima era querida
na cidade e não tinha nenhum antecedente criminal. Podia até ter,



mas não tinha. Dessa forma, o crime, pelo qual foi acusado, foi
arquivado pela Promotora na semana passada, porque todas as
testemunhas foram favoráveis ao Sr. Geraldo Silva.

Ficamos chocados. Pena que não possa mostrar o retrato. de forma
colorida, aqui. Mas vejam o estado em que se encontra o Sr. José
Geraldo Silva na cama do hospital. Ele foi ouvido pela Deputada Jô
Moraes e pelo Deputado Biel Rocha. Uma cena dantesca é imaginar
até que ponto pode chegar a violência e a brutalidade humana contra
um ser vivo, um semelhante.

Então, pergunto: quanto a três policiais que fazem isso com um
cidadão, o que não farão a um filho de vocês, Srs. Deputados. que,
por ventura, estiverem passando férias naquela cidade, ou visitando
algum conhecido ou parente? Que distinção eles fazem entre um
criminoso e um cidadão comum?

As marcas de violência no abdome e o hematoma no rosto nos
levam a crer que o episódio de Abu Grabe é algo normal. As cenas
vividas na prisão norte-americana, em Bagdá. assustou e indignou o
mundo todo. Mas o que ocorreu aqui não está muito longe de Bagdá.

No entanto, até agora nada ocorreu aos policiais. Nenhuma medida
foi tomada: porém o cidadão, segundo palavras da Promotoria, foi
ameaçado de morte, caso viesse aqui, à Comissão de Direitos
Humanos, para denunciar. Esse cidadão, depois de ter sofrido tudo
isso, ainda pode ser assassinado hoje ou amanhã, à noite.

Um homem que nunca teve uma passagem na polícia pode ter
plantada uma droga em sua casa. Isso é muito comum. Há pouco
tempo. o Deputado Sargento Rodrigues denunciou que um Coronel
em Itabira fez isso a um jornalista.

Assim, a defesa do direitos humanos deve ser um valor absoluto.
Defendemos o respeito aos direitos humanos dos policiais dentro da
corporação, mas também cobramos providências.

Um outro caso que a Comissão acompanhou recentemente foi o de
São Francisco. que veio à tona não devido à questão da prostituição,
com mais de 70 pessoas indiciadas, 9 prisões decretadas e 40
vítimas. Trata-se daqueles casos, que chocaram a todos, de abuso
sexual contra crianças e adolescentes. Lá nós estivemos, quando da
denúncia relacionada com dois policiais. A Corregedoria comprovou
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coisas contra o Soldado Antônio Carlos. denúncias de torturas. Um
Vereador do PSB foi torturado, aliás, existe um funcionário desta Casa
que também sofreu um processo semelhante.

Foi decretada a prisão do Soldado Antônio Carlos. mas ele foi solto,
porque, segundo testemunhas do Ministério Público, as vítimas de
pedofilia estão desmentindo tudo por causa de ameaças. E o Soldado
continua na cidade.

Já conversei sobre o caso desse Soldado com o ex-Comandante-
Geral da Polícia Militar, Alvaro Nicolau, com o Chefe do Estado-Maior.
Cel. Júnior, e com o Cel. Cláudio Lélis, Corregedor da Policia: no
entanto, esse indivíduo continua na cidade, ameaçando as vítimas da
tortura e do abuso sexual.

Até quando as instituições não terão mecanismos mais ágeis para
defender a cidade? Até quando ficaremos à mercê dessa situação?

Então, em vista dos casos de São Francisco e de Medeiros, do Sr.
José Geraldo da Silva, deixo bem claro que uma sociedade só é
humana se for intransigente, radical na defesa dos direitos humanos.
Eles são parâmetros civilizatórios de qualquer sociedade.

Muitas vezes, ficamos agredidos com casos que envolvem estupros,
pois, neles, as vítimas ficam fragilizadas. Há pouco tempo, eu e os
Deputados Biel Rocha e Roberto Ramos fomos ouvir três crianças, em
Montes Claros, que tinham sido estupradas e sofrido abusos sexuais.
Os dois Deputados sofreram tal impacto, que se levantaram e saíram
da sala no momento do relato das três vítimas; eram três irmãs. As
lágrimas chegaram aos olhos de vários funcionários desta Casa.

Um psiquiatra fez um estudo, verificando que 80% dos estupradores
atuais, nos casos analisados por ele, foram vítimas de situações
semelhantes na infância. Percebemos, com isso, que a violência gera
um círculo vicioso.

Então, a pergunta que se faz é: "defender pena de morte para
quem? Quem são os bandidos e quem são as vítimas na sociedade?".
Se instituirmos que o bandido é o que apanhou da polícia, o que não
tem carteira assinada, o negro, o morador de favela ou de vila, o
estuprador, o ladrão de galinha, está certo. Então, pode-se dizer que
você conseguiu identificar o bandido com muita facilidade. E os que
estão dentro das corporações protegidas, das corporações militares,
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das corporações sindicais, empresariais e políticas, que, muitas
vezes, saem nas colunas sociais, recebem medalhas, são
homenageados, são cidadãos acima de qualquer suspeita? Alguém
acha que os US$500.000.000.000.00 que o tráfico de drogas
movimenta por ano têm como responsáveis os "aviõezinhos"? Acham,
por acaso, que são, repito, os "aviõezinhos" do Morro das Pedras?

Então, se alguém acha que o responsável pelo tráfico de
US$500.000.000.000,00 é o "aviãozinho" da Vila Bispo de Mauren. em
Ribeirão das Neves, é muito fácil identificar o bandido.

Queremos, então, que, em período eleitoral, a defesa de direitos
humanos seja uma bandeira central nas campanhas políticas. Que
ninguém perca voto por ser chamado de defensor de direitos
humanos! Ser defensor dessa causa deve ser uma habilitação, uma
credencial para se votar em alguém. Quem defende direitos humanos
é uma pessoa de bem.

Trago esses casos aqui para ilustrar, mostrar, ajudar no
aprofundamento desse debate.

Sempre procuro o caminho das pedras, da reflexão, o mais difícil:
não o da demagogia, do populismo ou de algo efêmero, que gere
resultado imediatamente.

A defesa da política dos direitos humanos tem que ser uma questão
central a ser discutida numa campanha. O meu medo é entrar na onda
de terror, como nos Estados Unidos, onde vemos lei de exceção
negando a maior democracia do mundo, que está agindo de forma
semelhante a uma "republiqueta de bananas". Muito obrigado.

• - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Boa-tarde, Sr. Presidente,

Deputadas. Deputados e telespectadores da TV Assembléia. antes de
iniciar meu pronunciamento, concedo aparte ao nobre companheiro
Deputado Biel Rocha.

O Deputado Biel Rocha (em aparte)* - Obrigado. Deputada Maria
Tereza Lara. No final do ano passado. esta Casa aprovou, apesar do
voto contrário de alguns Deputados do PT e do PMDB, as taxas de
iluminação pública, de segurança pública e de incêndio. Desde então.
essas taxas estão sendo debatidas particularmente pelo Deputado
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Weliton Prado, que. várias vezes, subiu a essa tribuna para denunciar
a cobrança injusta da taxa de incêndio.

Em vários momentos, o PT questionou a constitucional idade dessa
matéria, abordando que, além de ilegal, se trata de uma cobrança
injusta. Hoje, surpreendentemente, o povo de Minas se deparou com
• manchete, nos jornais do Estado, de que o Governador encaminhou
• esta Casa um projeto de lei revogando o pagamento da taxa de
incêndio residencial.

Sra. Deputada, o que me surpreende é o fato de o jornal "Minas
Gerais", que deveria ser o órgão oficial dos Poderes do Estado -
Assembléia, Executivo e Judiciário -, estampar na primeira página
uma matéria cujo título é: "Governador cancela taxa de incêndio
residencial". Um órgão que deveria representar esta Casa Legislativa
desconhece a sua existência, mas cabe a ela apreciar o projeto de lei
do Governador.

Primeiramente, acredito que esse projeto do Governador deva ser
anexado àquele que o Deputado Weliton Prado e a Bancada do
PMDB apresentaram e que levou "bomba" na Comissão de
Constituição e Justiça. Este Plenário ainda não realizou o debate
adequado. Então, esse projeto deve ser anexado ao outro e discutido.

Na pág. 3 do órgão oficial do Estado está registrado: "Revogada a
taxa de incêndio". Revogada? Quer dizer, o Governador apresentou
um projeto de lei que virou lei. Ele possui palavra suprema? Mais uma
vez, esse órgão nos mostra que desconhece a existência da
Assembléia Legislativa.

Então, Sr. Presidente, essa é mais uma denúncia que faço a esta
Casa, que deve apurá-la junto ao órgão oficial, porque há uma
manchete, sendo que, quando esta Casa aprovou a mensagem do
Governador, à qual o PT e o PMDB foram contrários, o "Minas Gerais"
estampou: "A Assembléia aprova taxa de incêndio". Quer dizer, o ônus
é desta Casa. Mas, se há intenção de o Governador rejeitá-la, dizem:
"Governador cancela taxa.". Isso é um absurdo. Registro o nosso
protesto. Quando essa matéria começar a tramitar - acredito será
anexada ao projeto do Deputado Weliton Prado -, voltaremos a
discutir esse assunto. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Biel Rocha, sabemos



que o nosso Bloco PT-PCdoB. desde o primeiro momento, foi
totalmente contrário à criação dessas taxas, sobretudo da taxa de
incêndio. Realizamos atos públicos na Praça Sete, confeccionamos
material e ouvimos o grito do povo mineiro. Portanto, não podemos
deixar de registrar o importante papel do nosso bloco para chegar à
decisão de não se cobrar mais taxa de incêndio neste Estado.
Felizmente, a mobilização popular deu o resultado que esperávamos:
extinguir essa taxa que é injusta e prejudica o povo que não suporta
mais aumento de taxas.

Sr. Presidente, discorrerei sobre outro assunto. Nós, mulheres,
perfazemos 51% dos eleitores deste País. Temos papel importante e
grande responsabilidade não apenas nos resultados, nas decisões
das eleições municipais deste ano, mas também no controle social e
na participação efetiva do processo das eleições municipais de 2004,
para que aconteça com transparência. liberdade de expressão e
lisura.

Somos a maioria de habitantes, de moradores e de eleitores deste
País. Como representante e parte da bancada feminina desta Casa,
não poderia, de maneira alguma, calar-me diante da ocorrência de
alguns fatos. Afirmo que a grande maioria das Deputadas e dos
Deputados desta Casa, assim como os representantes do Governo
Federal, na qualidade de militantes no nosso horário de folga. à noite.
e nos finais de semana, temos percorrido este Estado e até este Pais
para participar das discussões, a fim de que o povo escolha, da
melhor forma possível, os seus governantes municipais: Prefeitas.
Prefeitos, Vereadoras e Vereadores. Percebemos que, na grande
maioria das cidades mineiras, o processo é civilizado e há um respeito
à democracia e à disputa normal. Na democracia, por meio do voto,
temos direito à escolha. Na rua, encontramos candidatos da Situação
e da Oposição que se cumprimentam de maneira às vezes fraterna,
sabendo que concorrem ao mesmo cargo eletivo de Prefeito ou de
Vereador. Isso é fundamental para construirmos a democracia.

Em algumas cidades, verificamos que até partidos da Oposição no
Estado e na esfera federal, como o PT e o PSDB, estão juntos no
mesmo projeto em situações locais. O Deputado Domingos Sávio é
testemunha disso. Estivemos juntos em Divinópolis, onde houve um
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comício excelente e maravilhoso, em partidos que são oposição em
outras esferas. Isso ocorre também em Teófilo Otôni, em São João
dei-Rei e em algumas cidades do Sul de Minas. Isso significa que. de
fato, há uma reflexão ideológica que perpassa não somente pela
situação nacional e estadual, mas também por muitas decisões locais,
que são respeitadas pelos partidos em nível nacional e estadual.
Infelizmente, isso não ocorre em algumas poucas cidades mineiras.

Gostaria que isso fosse registrado nesta Casa, até para pedir a
ajuda dos parlamentares que acompanham as cidades, dos órgãos
competentes e das autoridades, para que esses graves problemas
sejam resolvidos. Por exemplo, em Bonfinópolis um padre, que é
candidato, foi ameaçado de morte. Não podemos aceitar isso, que é
uma afronta à democracia. Como disse o nosso companheiro.
Deputado Durval Angelo, isso é questão de direitos humanos, para
que o processo eleitoral ocorra de maneira a respeitar o ser humano
e, sobretudo, a vida. Em Neves, houve tentativa de agressão a
militantes e a autoridades. Em Virgem da Lapa, houve ameaça de
morte ao candidato, depredação da casa paroquial e agressão física
grave. Ora, isso é totalmente contrário ao que almejamos ou
defendemos.

Registro também tristemente que Betim, cidade onde resido, está
incluída nessas poucas cidades. Não posso afirmar que o processo
eleitoral em Betim ocorra como na grande maioria, ou seja, em mais
de 900/o das cidades mineiras.

Ressalto que, conforme as informações obtidas nas outras cidades,
especificamente em Betim, os Juízes eleitorais têm cumprido o seu
papel, ou seja, procurado fazer o que lhes cabe, dentro do que
realmente lhes é possível: obter uma resposta isenta na análise de
cada situação. Não é possível que somente os Juízes eleitorais
consigam controlar toda a situação.

Cito alguns fatos para que possamos perceber e fazer uma análise
com tranqüilidade. A comitiva do Ministro Olívio Dutra foi apedrejada:
material de propaganda é destruído e depredado; calúnias e mentiras
na mídia; denuncismo. Chegou ao ponto de haver um suposto
atentado, uma farsa, utilizando uma pessoa que possui sofrimento
mental.
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Foi divulgado pela imprensa denúncia de uma candidata que estaria
ameaçando de morte outro candidato. O programa eleitoral também
exibiu a imagem de uma pessoa que sofre de doença mental e faz
tratamento no CERSAM. E o cúmulo do desrespeito ao ser humano.
Pensam que o povo é ignorante e não percebe as coisas. Além disso,
têm ocorrido agressões físicas. Os partidos estão sendo ofendidos, e
o PT estadual está tomando as medidas legais cabíveis para que seja
garantido, desde agora até o dia das eleições, o direito à livre
expressão e que o povo possa votar sem medo e sem pressão. A
ditadura já terminou, e nem naquela época víamos fatos e ações tão
descabidas quanto esses.

Solicito aos nobres parlamentares que têm influência nas cidades
citadas que acompanhem de perto. E que. além das medidas tomadas
pelos órgãos competentes. a sociedade também controle, pois
somente ela, acompanhando de perto cada fato, poderá perceber
onde está a verdade e não se deixar manipular por nenhum órgão de
imprensa que se preste ao papel de não só denegrir autoridades e
candidatos, mas também prejudicar os municípios e o momento
importante por que passa o Pais. No momento em que a força do
Brasil cresce e sua soberania nacional está sendo extremamente
respeitada no exterior, não podemos permitir que alguns grupos
sintam-se no direito, indevido, de prejudicar a sociedade brasileira.
Todos nós trabalhamos para que esta sociedade tenha seus direitos
respeitados, tenhamos qualidade de vida e nossos cidadãos possam
escolher seus governantes. Até hoje não se conhece outro sistema de
governo que dê melhor resposta à sociedade do que a democracia.
Defendemos a verdadeira democracia e devemos lutar, trabalhar, dar
a vida a cada minuto, sobretudo nós, parlamentares, representantes
do povo. Temos obrigação e direito de dar nossa contribuição para
que esse momento seja vivido, em todas as cidades, com
transparência, lisura, participação, controle social, respeito às
autoridades constituídas e ao povo, que tem direito de tomar suas
decisões e ter liberdade de expressão.

Agradecemos a todos que nos vêem pela TV Assembléia e
conclamamos o povo brasileiro, sobretudo as mulheres, a dar sua
contribuição e não permitir que em sua cidade haja qualquer
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manipulação. Não podemos cruzar os braços: seríamos omissos. A
vontade popular deve ser respeitada em toda Minas Gerais. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente em exercício, Deputado

Domingos Sávio, caros Deputados, queridas Deputadas aqui
presentes, inicio dizendo que me orgulho por estar neste Plenário,
nesta tarde. Os pronunciamentos dos Deputados que nos
antecederam representam exatamente o ideal de uma sociedade
avançada.

O Deputado Durval Angelo, que empunha a bandeira dos direitos
humanos, possui uma visão mais ampla dos direitos econômicos,
sociais, políticos e de liberdade, como disse aqui o Embaixador de
Cuba. O Deputado Biel Rocha, em um aparte, expressou sua
indignação ante a uma manchete absurda do jornal oficial. Como se
estivéssemos em tempos outros, em que os governantes estabelecem
e revogam leis. Ela reduz este parlamento à sua função única de
conferir, de dizer amém. A Deputada Maria Tereza Lara empunha a
bandeira da liberdade de expressão do voto. Afirmo, Deputada Maria
Tereza, que isso faz parte dos direitos humanos tão duramente
atingidos, como disse o Deputado Durval Angelo.

Falo isso, porque precisamos recuperar o significado maior deste
momento por que passa o País. Não se admite que, em um debate
eleitoral, cheguemos a um nível de rebaixamento da dignidade
humana, da disputa política e do cerceamento ao livre direito ao
exercício democrático de escolha. Essa questão é fundamental. Qual
o significado das eleições? Por que se rebaixa o debate a um nível tão
elementar? Por que se está travando uma luta fratricida entre homens
e mulheres em alguns municípios de Minas Gerais, quiçá do Brasil?

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputada Jô
Moraes. Usarei o aparte para parabenizar o Deputado Durval Angelo,
como já fiz pessoalmente.

Estou, de fato, extremamente preocupado. O Deputado João Leite,
incansável defensor dos direitos das pessoas e companheiro do
Deputado Durval Angelo em muitas lutas, arriscou sua vida na defesa
dos direitos de trabalhadores, pessoas que não tinham voz nem vez.



No entanto, hoje é covardemente penalizado com propagandas
mentirosas, caluniadoras, que transformam um defensor dos direitos
humanos em defensor de bandidos.

Quando o Deputado Durval Angelo levanta a voz, de maneira
independente e corajosa, como é de sua natureza, começa a
recolocar as coisas em seus devidos lugares. Em Belo Horizonte, o
Deputado João Leite é acusado, caluniado covardemente com
materiais apócrifos, chamado de defensor de bandidos. Chegaram ao
ponto de confeccionar adesivos para carros, nos quais se lê: 'Não
vote em quem defende bandido". Isso só porque ele defende os
direitos humanos.

Uma companheira da igreja disse-lhe: "Deputado João Leite, eu ia
votar no senhor; não vou votar porque o senhor defende os direitos
humanos". Vejam o absurdo a que chegamos! Hoje. defender direitos
humanos passa a ser vergonhoso para aqueles que, para chegar ao
poder. não medem suas acusações, seus métodos.

Fico feliz com V. Exa. e me orgulho muito de estar neste parlamento,
principalmente nesta tarde de hoje, por ter ouvido do Deputado Durval
Angelo. como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, que
ninguém pode ser acusado por defender os direitos humanos. Muito
pelo contrário, deveria ser aplaudido, porque educação é direito
humano, habitação é direito humano, o voto livre é direito humano.
Moradia, transporte, saúde são direitos humanos. Não se pode,
covardemente, imputar culpa a alguém por defender pessoas, como
fizeram tantos homens e mulheres na história da humanidade.

Eu estava extremamente preocupado, mas fiquei feliz, por estar
nesta tribuna e fazer parte desta legislatura, porque estão colocando
novamente as coisas nos devidos lugares. Não é pecha, mas sim
honra alguém defender vida, defender direitos humanos. Aqueles que,
covardemente, tentam vincular defesa de direitos humanos a defesa
de bandidos devem ser banidos da vida pública, pois não são dignos
de viver numa sociedade. muito menos de fazer parte da vida pública,
porque acusar alguém por defender gente e direitos é fato grave.
Temos, sim, de que elogiar essas pessoas.

E quero elogiar o Deputado Durval Angelo não só por essa fala. mas
pelo trabalho que faz à frente da Comissão de Direitos Humanos há
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muito tempo. Graças aos trabalho dele, quantos trabalhadores
deixaram de ser violentados? Quantas mulheres deixaram de ser
violentadas? Quantas pessoas deixaram de ter seus direitos violados?
Parabéns, Deputado Durval Angelo! Parabéns, Deputada Jô Moraes!

Esta data de hoje é histórica e deve ser registrada, porque não
estamos preocupados apenas com quem ganhará as eleições, mas
pensando na sociedade, na história de um povo, e isso não pode ser
jogado no lixo de uma hora para a outra. Muito obrigado.

A Deputada Jô Moraes - Agradeço o aparte do Deputado Miguel
Martini. Os boletins apócrifos que surgiram nesta cidade, tentando
confundir a opção filosófica e religiosa das pessoas, é algo
absolutamente inaceitável e nos causa indignação. Todos nós
tomamos conhecimento da existência de um viaduto, de uma obra de
concreto armado, com a qual se tentou criar e confundir a consciência
religiosa das pessoas, intimidando-as como se aquela obra tivesse
sido definida pelo Prefeito como sendo templo do demônio.

Indigna a todos nós, Deputado Miguel Martini, a utilização predatória
da desinformação, a manipulação das opções filosóficas de cada um
de nós, porque não é essa a sociedade que queremos. Concordo com
V. Exa., nesse processo eleitoral não podemos admitir que manipulem
os direitos mais elementares e mais dignos, como o legitimo direito à
fé, fazendo confusão com símbolos que nada têm a ver e que são
usados contra pessoas que estão numa disputa política, que querem
confrontar seus projetos.

Por isso volto a falar, nesta Casa, sobre o significado dessas
eleições, dizendo que o tensionamento, a violência, as agressões, as
manipulações que estão sendo feitas nesse processo eleitoral têm
uma razão maior. Não é apenas uma ou outra pessoa, o fato é que
estão em disputa dois projetos, um deles de mudança e de progresso
na sociedade, apresentado ontem ao mundo inteiro - e digo isso com
orgulho - pelo Presidente Lula. Ele apresentou, na 59a Assembléia da
ONU, a bandeira da paz, a bandeira da justiça social, que propõe que
se criem taxas contra o mercado financeiro, que se criem taxas contra
o comércio de armas militares.

Para quê? Para que se conquiste a globalização da paz, da
solidariedade e o combate à fome. E nesse projeto, em torno da
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questão da continuação ou não da luta por um mundo diferente. Da
luta por Governos - Municipais. Estaduais e Federais - que assegurem
o debate intenso da participação do povo. Que se discutam quais são
os caminhos das cidades de Minas para desenvolver o progresso.
Essa é a primeira exigência que está em disputa nas eleições
municipais do Brasil.

Segunda disputa, que tipo de Governo ajuda o povo a participar e
com a sua participação constrói um projeto pelas suas proprias mãos?
Caros Deputados e caras Deputadas, que tipo de Governo pode
inverter as prioridades? Porque nesta cidade e em várias outras
cidades há algumas questões da polêmica dos projetos políticos em
que se chega a dizer: "mas o senhor não fez grandes obras". A
resposta: "não fiz grandes obras, mas inverti as prioridades. Cuidei da
periferia e assegurei as condições mais elementares para que
pessoas que não tinham condições de estudo pudessem ter acesso a
ele.". Essas são as obras que dignificam o ser humano.

Caros Deputados e caras Deputadas, na Conferência Nacional de
Mulheres. escutei o Presidente Lula dizer: "a maior obra de um
governante não é a quantidade de concreto armado ou de asfalto que
coloca nas ruas de seu país. A maior obra de um governante é a
capacidade de ele estabelecer uma interlocução com a sociedade
para que se construa o projeto que ela quer".

Por isso, caros Deputados e caras Deputadas. temos de apoiar esse
projeto apresentado pelo Presidente Lula na ONU. porque ele nos
impacta e faz com que possamos ter melhores condições de
desenvolvimento no País e no mundo. Os povos pobres estão sendo
espoliados e agredidos pela grande potência que se diz dona do
mundo, que sai soltando bombas e tem a desfaçatez, como nos
denunciou o Embaixador de Cuba hoje, de apresentar uma resolução
na Conferência de Genebra acusando Cuba de violação dos direitos
humanos. Quem são os Estados Unidos para fazer semelhante
acusação a um pequeno país que tem a coragem e a determinação de
assegurar direitos humanos, alimentos, escola e saúde a cada um de
seus homens e mulheres?

Não podemos nos esquecer, amesquinhados que muitas vezes
somos pelo debate pequeno, pela manipulação dos fatos, pela
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tergiversação de acontecimentos por coisas absurdas, invenção de
notícias, que se transformam em verdade. Não podemos nos
amesquinhar, temos de estar com os nossos olhos voltados para o
futuro do País.

Terminando, Sr. Presidente, conto uma história que vivi quando
fugia da polícia na ditadura militar. Estávamos em uma reunião no
morro, na Zona da Mata, em Pernambuco, às 10 horas da noite, sem
lua. Terminou a reunião porque havia greve e tínhamos de voltar para
casa. Perguntei a um camponês: "Como chegaremos ao seu sítio
nesta escuridão?". Meu nome era outro. Ele respondeu: "Luíza, é só
seguir o rumo da venta". Em Pernambuco, a venta é o nariz. Basta
estar com os olhos voltados para um projeto superior de sociedade
que queremos. E vamos construí-lo, queiram ou não os
conservadores do País, queiram ou não as elites do País. O povo do
Brasil precisa de mudanças e continuará dando vitória àquelas forças
que representam os direitos humanos do povo, os direitos econômicos
do povo, os direitos sociais e o direito à liberdade e à vida. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, hoje tínhamos um
assunto que acabou sendo, de maneira antecipada, discutido por
vários Deputados, o que, de certa forma, nos auxilia em nosso
pronunciamento a respeito dos direitos humanos.

Gostaria apenas de ler um ofício que um Prefeito teve a coragem de
enviar a um comandante de pelotão da Polícia Militar. Farei isso para
que possamos refletir, pois, há duas semanas, ocupei esta tribuna
para dizer que não está havendo sensibilidade da classe política em
relação à segurança pública; não está havendo sensibilidade à altura
para termos coragem de realmente abraçar essa causa. Já que vários
companheiros nos antecederam, pasmem com o primeiro assunto que
abordarei. Trata-se de um ofício encaminhado pelo Sr. Teófilo
Barbosa Neto, Prefeito de Setubinha, região do vale do Jequitinhonha.
(- Lê:)

"Setubinha, 13 de setembro de 2004. Ofício 176/2004, do gabinete
do Prefeito Municipal de Setubinha para a PMMG. Sr. Tenente, ao
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apresentar meus cordiais cumprimentos, uso do presente para relatar
alguns fatos que ocorreram em nosso município com alguns policiais
militares desse destacamento, para ciência de V. Sa.

O Cabo Vanderlei encontrava-se circulando em um carro com
propaganda política, pelas vias públicas desta cidade, sendo seguido
pela viatura policial conduzida pelo Sargento, em formação, tipo
carreata. Como de costume, neste mesmo dia. a viatura da Policia
Militar mais parecia um taxi, levando e trazendo passageiros.

O veículo conduzido pelo Sr. Valdeir Soares, transportando
jogadores de futebol, foi parado abruptamente pelo Sargento, de
forma injustificada, em declive acentuado de alto risco para os
ocupantes do veículo, não conseguindo o mesmo, devido ao estado
em que se encontrava, dizer qualquer palavra ao motorista, Sr.
Valdeir.

Chegando ao restaurante Raio de Lua, forçavam as pessoas
presentes a trocarem propagandas políticas. o que entendo não ser
uma conduta apropriada a policiais militares, mesmo que fora das
suas atividades, uma vez que carregam com eles o poder e a imagem
da PMMG. intimidando assim a liberdade de expressão dos eleitores
deste município.

Estou relatando a V. Sa. como membro dessa sociedade,
representante legal deste município por dois mandatos consecutivos.
como Presidente da AMUO e também por ter sido cobrado de forma
veemente pela sociedade, que ficou indignada com o comportamento
dos policiais.

Sabendo nós da linha da Policia Militar mineira e certos da
seriedade com que V. Sa. vem conduzindo os trabalhos desse
pelotão, esperamos que sejam tomadas providências cabíveis.

Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo protestos de
estima e de apreço. Teõfilo Barbosa Neto, Prefeito Municipal de
Setubinha".

Até então entendíamos que o Prefeito alertara para um fato grave o
comandante do pelotão ao qual o destacamento da Polícia Militar de
Setubinha está subordinado. Porém, ao entregar esse ofício, o
Prefeito não quis assiná-lo, e o Ten. Régis. Comandante do pelotão
de Malacacheta. ao qual o destacamento está subordinado, pediu ao
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Prefeito que o assinasse, já que a denúncia era séria. Mas o Prefeito
não quis.

Tivemos o zelo de fazer contato com o destacamento e com
pessoas da cidade, não policiais, e descobrimos que esse cidadão
que se julga no direito de fazer queixas da forma como expôs, há oito
anos exerce mandato naquela cidade. Por incrível que pareça, já
passaram cinco Sargentos e quatro Cabos comandando o
destacamento, ou seja, nove policiais, e nenhum serve para esse
Prefeito.

O Ten. Régis pediu, insistentemente, que ele assinasse o
documento, o que não ocorreu. Portanto, não é uma denúncia séria.
Esse Prefeito bate no peito e diz que é amigo do Governador Aécio
Neves. Ora, tenho certeza absoluta de que o Governador não
compactua com esse tipo de coação, com esse tipo de atitude que,
inúmeras vezes, já denunciei nesta tribuna: Prefeitos do interior
interferem nas Polícias Militar e Civil, transferindo os profissionais.

Esse Prefeito parece desconhecer a Constituição da República, que
permite que o policial militar, em sua hora de folga, divulgue seu voto
a quem desejar. O art. 14, §80 , incisos 1 e II, diz que tem direito ao
voto, pode ser candidato e manifestar sua opção publicamente, a não
ser que esteja em serviço. A acusação é leviana e feita por um
Prefeito mentiroso, mau-caráter, esse Téo Barbosa, como é conhecido
na cidade. O Sgto. Israel nem sequer tem carteira de habilitação.
Como o Prefeito pode afirmar que ele estava conduzindo uma viatura
dessa forma?

O Prefeito ofereceu a esse mesmo Sargento o pagamento de suas
despesas na pensão e no aluguel. Ele recusou. Era hábito do Prefeito
fazer isso para, posteriormente, manter os policiais sob sua influência,
inclusive financeira, Insistimos, Sr. Presidente e Deputados, para que
esta Casa tenha sensibilidade política com a segurança pública. Não
podemos continuar permitindo que o setor continue sucateado,
subserviente ao poder financeiro e, principalmente, à ingerência
politiqueira, mesquinha e covarde de alguns Prefeitos. Graças a Deus,
nos 853 municípios mineiros, a minoria de Prefeitos fazem isso.

Ele acredita ser o chefe da polícia local. Se o Prefeito quer mandar
na policia, tem duas escolhas: entra para a Academia da Policia
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Militar e faz o curso de oficial ou vai para a ACADEPOL fazer o curso
de Delegado, pois é por lá que passam os chefes. após fazer
concurso público. Caso contrário, deve criar a guarda municipal e
chefiá-la.

Este Deputado não se cansará de denunciar covardias como essa.
Reafirmo que ele nem sequer teve coragem de assinar o documento.
Processaremos o Prefeito Teófilo Barbosa Neto. Prefeito de
Setubinha. vulgo Téo Barbosa, pelos crimes de calúnia e difamação. e
o acionaremos para arcar com os danos morais causados ao
Sargento e ao Cabo. Na cidade, o Cabo teve um namorico com a filha
de uma Vereadora de oposição. O Prefeito não aceitou o namoro com
a cidadã. Esse foi o motivo para querer transferi-lo. Isso é ridículo.
São interferências mesquinhas por parte de Prefeitos despreparados
que acreditam ser coronéis da política de 1930, que pensam poder
bater no peito e dizer que são amigos do Governador, e que tiram os
policiais da cidade na hora que desejam. Auxiliaremos os dois policiais
para exigir da justiça o reparo pelos danos de que foram vítimas.
Imaginem se o Sargento tivesse aceitado as ofertas de pagamento da
pensão e da refeição! Neste momento, estaria nas mãos do Prefeito, o
que ocorre em alguns municípios.

E ridículo ocuparmos a tribuna desta Casa para falar desse assunto.
O Deputado Durval Angelo falou sobre quem é o bandido na
sociedade. Temos de fazer uma reflexão, para que consigamos
separar as coisas, pois, infelizmente, cometemos crimes no
Legislativo, no Judiciário e no Ministério Público. O nome dos policiais
foram evidenciados.

Concedo aparte ao Deputado Irani Barbosa e solicito-lhe que seja
rápido, pois pretendo fazer um contraponto à fala do Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)' - Infelizmente, isso ocorre
em todas as Prefeituras de Minas Gerais, pois a Polícia Militar vive de
"pires nas mãos", pedindo esmola aos Prefeitos para pagar o aluguel
do Sargento, colocar gasolina, obter viatura, ou um carro que
substitua a viatura e encontrar casa para o Soldado, para o Sargento
e a para o Capitão.

Uma polícia que não tem independência financeira, ao contrário do
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que ocorre com o Judiciário e com o Ministério Público, está sujeita a
humilhações, à interpretação de comando. A polícia é nada mais nada
menos que um sistema de mendicância pelo interior afora, sem
autoridade, nem autonomia. Muitos policiais estão a serviço dos
Prefeitos do interior, pois recebem alguma coisinha para melhorar o
seu salário, que mal dá para comprar moradia digna e sustentar sua
família.

V. Exa. deve tomar frente de uma luta, para criar a autonomia
financeira da Polícia Militar, que é autônoma no Comando, mas, no
interior, depende da Prefeitura. Não podemos exigir que ela seja dona
da autoridade que lhe é conferida pelo Estado, pois viverá a
humilhação da mendicância às Prefeituras. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras do
Deputado lrani Barbosa, que tem razão. A subserviência financeira
fragiliza a autoridade policial, aumentando a interferência política de
pessoas inescrupulosas e mesquinhas, da estirpe desse Prefeito, que
bate no peito e diz que é amigo do Governador e que tira o policial
quando bem entender. Já passaram nove Comandantes de
destacamento, mas nenhum serviu para ele.

Ainda bem que conseguimos chegar a esta Casa e dar voz a quem
não tinha, àqueles que levaram porretadas desta tribuna, sem que
lhes fosse dada a oportunidade do contraditório. Se a sua história for
confirmada, V. Exa. tem de exigir a punição dos policiais. Enquanto V.
Exa. falava, fiz questão de acionar o destacamento de Medeiros e
conversar com o próprio policial militar da cidade.

O Soldado Gonçalves, citado por V. Exa., afirmou que está
passando neste momento... E uma pena que não tenhamos tempo
para exibir o documento, que diz respeito à sindicância que mostra
que o Sr. José Geraldo da Silva, vulgo "Garaia", apresentado como
vítima, tem passagem pela policia por uso de droga, além de ter sido
preso por crime ambiental.

No dia 21/3/2004, quando o Cabo Aguinaldo. vulgo "Goiaba", estava
com sua esposa, que carregava no colo uma criança de 1 ano e meio,
esse cidadão, embriagado, avançou em direção a essa criança e
beijou-a na boca, na frente da mãe, que, em um momento de
desespero, ficou chorando, sem saber o que fazer, pois seu marido



estava de serviço. Os jogadores que participavam do torneio Bola e
Viola, na cidade de Medeiros, foram em direção a esse cidadão e o
agrediram. Não foi polícia.

Para V. Exa. ter uma noção, trouxe aqui o depoimento assinado pelo
Sr. José Geraldo da Silva: "Devido à gravidade das lesões, respondeu
ainda que não conhece as duas mulheres que se encontravam na
viatura: respondeu ainda que o Soldado Gonçalves não o agrediu'.
Aqui está o documento da sindicância, porque V. Exa. citou o nome do
Soldado Gonçalves e o do Cabo Aguinaldo.

Os jogadores saíram na direção do cidadão que beijou a boca da
filha do Cabo, que tinha 1 ano e meio e estava nos braços da mãe, e
foi confirmado que vários deles o agrediram. Depois disso, a viatura
do 1°-Sarg. Euci e do Cabo. que estavam de serviço, foi ao encontro
do cidadão para saber o motivo por que tinha agido daquela forma.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues. o que fizeram com o cidadão? Estou com tudo do inquérito
aqui.

O Deputado Sargento Rodrigues - V. Exa. não falou sobre essa
sindicância.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Mas lerei tudo depois,
inclusive os testemunhos.

"- Sem revisão do orador.
O Deputado Sargento Rodrigues - Quero deixar claro que esse

cidadão foi conduzido. Três dias depois, alegou que estava com vários
hematomas. Após ter saído da delegacia, foi a um hospital e os
mostrou.

Foi aberto um processo, e os policiais estão respondendo por abuso
de autoridade, conforme determina a Lei n° 4.898. Ainda está em
curso um processo administrativo dentro da Policia Militar, e
certamente as providências cabíveis serão tomadas.

A situação deve ser narrada corretamente. E importante deixar claro
como os fatos se originaram.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Tenho coisas mais fortes
aqui relatadas.

O Deputado Sargento Rodrigues - Certamente, as pessoas que o
agrediram agiram dessa forma levadas por uma violenta emoção. que
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está prevista no Código de Processo Penal Brasileiro.
Sr. Presidente, a Polícia Militar irá apurar o fato com o devido rigor;

mas, se esse cidadão disse, em uma sindicância administrativa, que o
Soldado Gonçalves não o agrediu, na verdade temos aqui uma parte
do pronunciamento que condiz com a verdade e parte que não condiz.
Precisamos nos aprofundar na tomada de informações. Caso os
policiais militares sejam os responsáveis, serão punidos na forma da
lei.

Os policiais ficaram indignados ao tomar conhecimento de que V.
Exa. veio à tribuna fazer tais considerações a seu respeito,
principalmente o Soldado Gonçalves, uma vez que o próprio cidadão,
conhecido como "Garaia", em Medeiros, declarou sua não-
participação.

Sr. Presidente, já estou encerrando. V. Exa. está sendo bastante
complacente, mas precisamos concluir, para que as pessoas que nos
acompanham tenham conhecimento das duas versões. Afinal de
contas, o contraditório está previsto na Constituição e neste Plenário,
e será garantido por meio deste Deputado, que é representante
legítimo dessa classe.

Certamente não estarei endossando nenhuma atitude que venha
contrapor-se à lei. Tanto isso é verdade que, juntamente com o
Deputado Rogério Correia, insistimos recentemente na aprovação de
uma emenda a um projeto de lei, prevendo o afastamento de policiais
que estejam sendo denunciados por crimes previstos nessa emenda.

Precisamos nos aprofundar nas informações, para que nenhum dos
envolvidos, inclusive os policiais, fique privado da oportunidade de
defender-se. E preciso fazer uma reflexão. Não podemos nos
esquecer do direito ao contraditório. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,
pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Deputado Sargento Rodrigues, com
toda a certeza, até pelo fato de estar no parlamento, de aceitar as
regras do jogo democrático, V. Exa. defende a lei no Estado
democrático de direito. A testemunha esteve de manhã na Comissão
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de Direitos Humanos. Pudemos ver o zelo da assessoria da Comissão
de Direitos Humanos, que fez questão de ligar para a Promotora de
Justiça de Bambuí. O relato que li foi da Promotora. Mostrei as fotos
trazidas pelo Sr. José Geraldo da Silva. Segundo informações da
Promotoria gostaria de informá-lo do seguinte: (- Lê:)

"O Senhor João Teixeira Nunes e sua esposa Wismar Nair das
Chagas Nunes que se encontravam na varanda de casa e viram a
abordagem da viatura policial, da qual desceram os dois policiais que
iniciaram o espancamento. Segundo essas testemunhas, os
agressores desceram do veículo, sem dizer uma palavra e
começaram a agredi-lo e viram o rapaz ser jogado dentro do porta-
malas da viatura, um Fiat. Declaram que havia duas mulheres dentro
desse carro e que em momento algum desceram e que vários
transeuntes testemunharam chocados a ação desses policiais,
inclusive, crianças.

O Sr. Jair Costa, que é motorista de ônibus, estava parado com o
veículo na praça onde ocorreu o fato e presenciou o fato no local. Em
seguida, passou pelas imediações do parque de exposições (segundo
local da tortura) e viu a mesma viatura parada. mas dessa vez não
constatou o que poderia estar ocorrendo. Depoimento prestado ao
Ministério Público, Comarca de Bambuí no dia 5/4/04."

Quanto ao atentado violento ao pudor supostamente feito por esse
senhor, veremos. (- Lê:)

"A Policia Civil instaurou inquérito no dia 24 de março de 2004.
Já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, e a instrução para

a oitiva das testemunhas de defesa e acusação deverá ocorrer até o
final do ano."

Para o caso da tortura.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Tortura, no

entendimento de V. Exa.
O Deputado Durval Angelo' - Tortura no entendimento do Ministério

Público e do Delegado de Polícia. A Polícia Civil instaurou inquérito no
dia 24/3/2004. concluiu pela tortura, já foi apresentada denúncia pelo
Ministério Público, o Juiz aceitou, e agora a Promotora de Justiça
solicitou o arquivamento do inquérito com relação à prática de crime
de atentado violento ao pudor por parte da vítima, pois as
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testemunhas indicadas pelo policial disseram que ele não praticou
esse delito. A Promotora de Justiça informou que ele não tinha
antecedentes policiais, o que é irrelevante.

V. Exa. disse pela televisão a informação que obteve em Medeiros.
Agora vamos retornar uma ligação para o Ministério Público.

Concluiu pela tortura, o inquérito da Polícia Civil, a denúncia do
Ministério Público que já foi aceita pelo Juiz, tanto assim é, que a
instrução para oltiva das testemunhas de defesa deverá ocorrer no
final do ano. Não é só a palavra deste Deputado nem só a palavra da
testemunha que esteve na Comissão num momento em que eu não
estava. Como disse, estavam a Deputada Jô Moraes e o Deputado
Biel Rocha. Chamo a atenção para o zelo da consultoria da Comissão,
a qual entrou em contato com o Ministério Público. Se há algum
engano, não é apenas do Deputado nem da testemunha. Essa é a
versão de um inquérito forte, o posicionamento do Ministério Público.
Se o Poder Judiciário aceitou a denúncia, alguma convicção tem.

Fico satisfeito quando V. Exa. diz que não vai concordar com
nenhum tipo de delito. Esse é um procedimento correto. Relatei esse
caso numa reflexão mais ampla que fiz sobre a questão eleitoral e os
direitos humanos, para mostrarmos que muitas vezes aquilo que
aparenta ser, não é. Fiz uma reflexão sobre o que é bandido. Acho
que V. Exa. registrou o caso de Setubinha, quando nos alinhamos na
mesma crítica. Não podemos permitir essa prefeiturização da Polícia
Militar.

Ação positiva da polícia, a tivemos na última quinta-feira, no
Município de Pedra Bonita, Comarca de Abre-Campo.

Dois militares foram agredidos por um ex-Prefeito dessa cidade,
chamado Trovão Vítor de Oliveira, que sempre impôs, em Pedra
Bonita, como um Coronel, a violência; aliás, foi acusado de cometer
dois assassinatos. Um caso já foi julgado há 28 anos, e o outro irá a
julgamento agora, por crime de pistolagem. Ele foi Prefeito de Pedra
Bonita, duas vezes.

O Ten.-Cel. Guimarães, numa ação corajosa, não aceitou a retirada
dos policiais de Pedra Bonita, pelo simples fato de estarem agindo em
conformidade com a lei. Um policial quase chegou a ser agredido
fisicamente por esse ex-Prefeito. Na quinta-feira, um mandado judicial
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gerou a prisão do Sr. Trovão Vítor de Oliveira, do seu candidato a
Prefeito. de nome Adriano, e de mais duas pessoas devido a essa
firme ação. Hoje. Pedra Bonita tem um clima de paz porque cerca de
20 policiais estão lá, garantindo que a vontade popular seja
preservada.

Então, talvez V. Exa. tenha tomado conhecimento somente de uma
versão do caso, ou seja, a versão dos algozes. Nós, além de ouvirmos
a vítima, também fizemos questão de ouvir o Ministério Público. Esse
relato, no que também se refere à conclusão do proprio inquérito
policial, é do Ministério Público.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas gostaria de deixar claro
ao nobre companheiro Deputado Durval Angelo que, certamente, nós
concordamos em alguns pontos. Mas, como ele citou o nome do
Soldado Gonçalves, desta tribuna, isso pesa para quem está na ponta
da linha.

A própria vítima relata - quero deixar muito claro - que o soldado
Gonçalves não a agrediu. Mas existe um outro detalhe que será a
justiça que vai julgar. Esse mesmo cidadão que tomou a criança de
um ano e meio do colo de sua mãe e beijou-a na boca, certamente
causou comoção. Isso é o que deveria ter sido dito inicialmente,
porque o desdobramento dos fatos - não queremos fazer nenhuma
defesa cega nem burra de ninguém e de nenhum policial desse
Estado - mostram que houve comoção, inclusive por parte do time de
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futebol, que disputava o torneio chamado Bola e Viola.
Cabe ressaltar, Sr. Presidente, que, durante a tentativa de prisão por

parte do 1 0-Sarg. Euci, o Cabo, marido da mulher que teve essa
criança abordada de forma brusca por esse cidadão, citado como
vítima, aproximou-se para fazer a prisão, e o Sarg. Euci teve o zelo de
não deixá-lo se aproximar, já que estava de serviço. No entanto,
tratava-se da sua filha e da sua esposa; mas, ainda assim, não lhe foi
permitido fazer isso. Ao tentar fazer a prisão desse indivíduo, houve
reação.

Deputado Durval Angelo, devemos ter o máximo de zelo em relação
aos fatos que dizem respeito à tortura. Numa tentativa de prisão,
quando o cidadão reage, tem de haver uso da força física, legítimo
nesses casos. Isso está previsto no Código Penal. Não há como
prender um indivíduo que está dando soco na sua cara, ou portando
um machado, uma faca, um pedaço de pau ou uma arma de fogo.

Nesse caso, o Ministério Público tem que ter uma responsabilidade
muito grande, para, na hora de fazer o enquadramento da tipicidade
penal, entender se houve abuso de autoridade ou crime de tortura.
Este último é muito diferente daquilo que acontece no calor de uma
ocorrência, numa tentativa de prisão. Chamamos a atenção é para
esse caso. Se, numa tentativa de prisão, o cidadão reagiu, foi feito um
auto de resistência e certamente a justiça o avaliará, pois esse auto foi
anexado à ocorrência policial e entregue à delegacia. Nesse caso, o
cidadão tem todo o direito de contestar o auto de resistência, fazer a
queixa na Comissão e na Promotoria de Direitos Humanos. No
entanto, há vários casos ocorridos neste Estado em que assistimos,
por parte de alguns Promotores, a uma interpretação muito rápida da
ação policial, mesmo tendo acontecido no calor dessa ação,
tipificando-a como crime de tortura. Esse crime não pode ser
identificado dessa maneira. Se analisarmos ao pé da letra essa lei,
veremos que ela prevê outras situações. O que acontece no calor dos
fatos é diferente, pois exige por parte do policial uma resposta rápida,
quando ele e o cidadão são atingidos de forma injusta e covarde.
Nesses casos, a ação da polícia tem de ser enérgica. Precisamos,
então, de uma linha divisória para esses dois fatos.

Entendemos que os policiais terão a oportunidade do contraditório
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no Poder Judiciário, a fim de que fique claro se houve tortura ou uma
tentativa de prisão em que, para que fosse efetivada, ocorreu o uso
legal da força. Essas informações também chegaram a este
Deputado.

Muito me estranha V. Exa., Deputado Durval Angelo, dizer que o
Ministério Público já denunciou por crime de tortura os policiais
envolvidos. Isso me preocupa muito, pois, daqui a pouco, não haverá
policial nenhum neste Estado que vai querer continuar trabalhando ou
até mesmo efetuar prisão de quem esteja resistindo, por medo de ser
enquadrado pelo Ministério Público por crime de tortura. Certamente,
o prejuízo maior será para toda a sociedade. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Talvez, eu e o Deputado Sargento

Rodrigues estejamos fazendo o mesmo discurso, só que em linhas
paralelas. Mas, na utopia da matemática, as paralelas se encontram
no infinito. Talvez se encontrem lá em algum momento.

O uso da força é previsto em lei, é um instrumento legal de auto-
defesa dos policiais na defesa da sociedade. A violência é quando há
o abuso. quando se vai além daquilo que é previsto para imobilizar o
indivíduo.

A lei brasileira de tortura, Deputado Sargento Rodrigues, é diferente
de todas as leis internacionais, pois não se refere somente a
servidores públicos. Na maioria dos países, ela só responsabiliza
servidores públicos e agentes policiais. No Brasil, é ampla, tem a
preocupação de que qualquer cidadão pode ser denunciado e incurso
no crime de tortura.

Uma outra questão que quero deixar bem clara é que há um
agravante se for um agente público: há a perda do cargo ou da
função. A lei prevê o caso de maneira clara. Tortura é submeter
alguém a um intenso sofrimento físico. Prevê, também, em seu inciso
II, até o caso de tortura psicológica.

Acredito que policial nenhum, responsável, sério, torturará. Aliás, a
polícia publicou um grande manual sobre direitos humanos, com um
grande programa, em que delimita muito bem o que é tortura. Digo
mais, há pontos dizendo que qualquer tipo de lesão praticado a um
agressor ou a alguém que está sendo responsabilizado ou indiciado
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por um crime que não tem nada a ver com o fato em si da ação é
tortura.

Nesse caso, o cidadão José Geraldo da Silva foi internado no
hospital com risco de morte. Mostrei a cena e posso mostrá-la
novamente que veremos requintes de crueldade. Ele não teve como
reagir, porque, segundo duas testemunhas - o Sr. João Teixeira
Nunes e a esposa, Sra. Ismair Nair da Chagas Nunes -, a maior parte
das pancadas foi dada quando ele já estava desmaiado, caído no
chão. Não se preocuparam em algemá-lo. Segundo outra testemunha,
o motorista de ônibus, Jair Costa, ele foi retirado da praça, diante de
todos, e levado ao parque de exposições - de acordo com as
informações, trata-se de um local ermo -, onde foi novamente
agredido. Será que queriam fazer uma segunda etapa da prisão? Será
que o flagrante foi no parque de exposições?

Deputado Sargento Rodrigues, considerei ótima a orientação que o
senhor deu ao Prefeito de Setubinha. Disse-lhe que, se quiser ser
Chefe de Polícia, faça um concurso da Polícia Civil ou crie a Guarda
Municipal. Registro o seguinte: não serei eu ou o senhor que diremos
ao Promotor de Justiça o momento - e em que situações - de
denunciar. Isso é da competência dele. De posse do inquérito, pois ele
o acompanha, ele decidirá em que casos ou situações se deve
denunciar. Não adianta V. Exa. fazer um alerta. Infelizmente, o
Ministério Público ainda não é tão rígido, como deveria ser, na
questão da tortura. A tortura é um crime hediondo, absurdo.

Hoje, na presença do Embaixador de Cuba, o Prefeito Pimentel
relatou as torturas que, durante três anos e meio, sofreu na prisão, O
Embaixador ficou chocado e abalado ao ouvir o relato. A tortura é algo
abominável, execrável. Todo bom policial tem de rejeitá-la
terminantemente, sem complacência. E um crime lesa-pátria, que
diminui a humanidade e nega aquilo que de mais profundo o ser
humano possa ter. Para isso temos os Promotores de Justiça, que, de
posse do inquérito policial, poderá enquadrá-lo. Se algum de nós
quiser, faça, como V. Exa. tão bem sugeriu ao Prefeito de Setubinha,
concurso para Promotor Público. Assim, poderá fazer as tipificações e
mudar a legislação federal. Há uma lei que especifica o que é tortura
e, até hoje, ninguém quis mudá-la. Há um tratado internacional, que o
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Brasil assinou em 1984, o Pacto Internacional contra a Tortura,
proposto pela ONU, onde encontramos todos os casos tipificados, até
com detalhamento. Os documentos da Polícia Militar e de direitos
humanos se referem a esse pacto. Ali há a baliza para qualquer
atuação e ação. A polícia não precisa inventar nada novo. O bom
policial não precisa temer sua ação, pois sabe onde a força é usada
como instrumento legal e onde a violência é ilegal.

O Deputado Sargento Rodrigues - O fato de o Promotor ser o dono
da ação penal não o isenta de crítica. Nós. Deputados, o Ministério
Público e o Judiciário estamos sujeitos a ela. Não tenho conhecimento
de que o Ministério Público tenha uma assertiva de 10000. Portanto
são agentes públicos, servidores, que estão sujeitos às críticas. Como
membro deste Poder. podemos fiscalizar e exigir o cumprimento da
lei. Criticamos sim, pois observo que, em alguns casos, há um
exagero no enquadramento e na tipificação do crime de tortura.

E muito bonito para o Alto Comando editar uma cartilha: é muito
bonito para o tratado internacional. Desejo saber se é tão bonito na
ponta da linha, quando os policiais agirão. Será que é tão perfeito
como deveria ser? A grande tortura que se pratica hoje. neste Estado.
contra o cidadão de bem, trabalhador, é deixar a polícia nessa
situação, que constantemente denunciamos nesta tribuna: sucateada
e subordinada ao poder financeiro, à intervenção de Prefeito e de
empresário. Essa é uma tortura praticada contra os policiais. Como
disse aqui há 15 dias, nós, da classe política, precisamos estar
atentos e sensibilizados com essa questão. Se lhe fosse dada
condição à altura, evitar-se-iam muitos dos atropelos da própria
polícia, como é o caso de Vespasiano, do qual, aliás, V. Exa. tem
conhecimento. No afã de acertar e dar o melhor à sociedade, às vezes
ocorrem abusos de autoridade. Garanto que a maior atrocidade que
se pratica contra a segurança pública do cidadão é o sucateamento,
ou seja, é a forma que a segurança pública vem enfrentando. Há
grande dificuldade em esses policiais exercerem... Em momento
algum. o Promotor está isento de sofrer críticas não somente deste
Deputado, mas também de qualquer outro cidadão que esteja apto e
livre das suas opiniões.

0 Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues. ninguém está
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isento de cometer erros. Porém não podemos, definitivamente e em
quaisquer circunstâncias, justificar, com o sofrimento por que passa a
Polícia Militar e outros órgãos, a extrapolação, mesmo que milimétrica,
dos fundamentos legais e constitucionais do nosso Estado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que o Projeto de Lei n° 1.096/2003, dos

Deputados Weliton Prado e George Hilton, recebeu, quanto ao mérito,
parecer contrário das Comissões de Transporte, Educação e
Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado
rejeitado, nos termos do ai. 191 do Regimento Interno. Informa,
ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art.
104 do Regimento Interno se inicia com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9. os
Requerimentos nos 3.292 e 3.293/2004, da Comissão de Saúde, e
3.294/2004, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do ai. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 23 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15" Legislatura, do Requerimento n°
3.230/2004. do Deputado Miguel Martini; de Educação - aprovação, na
iga Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.231/2004, da Comissão de

Participação Popular, e 3.235 e 3.260/2004, do Deputado Doutor
Viana; de Política Agropecuária - aprovação, na lga Reunião Ordinária
da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 3.175/2004, do Deputado Djalma Diniz,

3.191/2004, do Deputado Doutor Viana, 3.192 e 3.238/2004, da
Comissão Especial da Fruticultura, e 3.262/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo: de Saúde - aprovação, na 15 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos Requerimentos
n os 3.125, 3.176 e 3.216/2004, do Deputado Doutor Viana.
3.172/2004, do Deputado João Bittar, 3.196/2004, do Deputado
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Adalclever Lopes. 3.203/2004. do Deputado George Hilton.
3.221/2004, da Deputada Ana Maria Resende, e 3.236 e 3.237/2004,
da Deputada Vanessa Lucas: e de Segurança Pública - aprovação, na
19d Reunião Extraordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n°s 3.212 e 3.213/2004. do Deputado
João Bittar, 3.218/2004. do Deputado Doutor Viana, 3.264/2004, do
Deputado Leonardo Moreira. e 3.265'2004. da Comissão de Direitos
Humanos. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado George Hilton e

outros, em que solicitam a convocação de reunião especial para
homenagear os Rotary Clubs do Município de Juiz de Fora. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Café, em que solicita a

suspensão de seus trabalhos por 20 dias. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da CPI do Café, em que solicita a prorrogação de seu
prazo de funcionamento por 30 dias. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.). Aprovado. Cumpra-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião.
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 23, 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 23/9/2004

Presidência do Deputado Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - George

Hilton - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Cecília Ferramenta - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Gilberto Abramo - José Milton - Leonardo Quintão - Marcelo
Gonçalves - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pinduca
Ferreira - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira,
dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 28/9/2004.).

ATA DA 46 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 21/9/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho - Exibição de
vídeo - Entrega do título de Cidadão Honorário - Palavras do Sr.
Roger Agnelli - Apresentação musical - Palavras do Secretário Danilo
de Castro - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Biel

Rocha - Carlos Pimenta - Fábio Avelar - Jayro Lessa - Laudelino
Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, declaro

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

Ata



- O Deputado Biel Rocha. 2 v-Secretário 'ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Roger Agnelil. Presidente da Companhia Vale do Rio Doce: Deputado
Federal Danilo de Castro, Secretário de Governo, representando o
Governador do Estado. Aécio Neves; Deputado Federal lbrahim Abi-
Ackel; o Exmo. e Revmo. Sr. D. Luciano Mendes de Almeida,
Arcebispo de Mariana: e os Exmos. Srs. Robson Braga de Andrade.
Presidente da FIEMG. e José Fernando Coura. Presidente do
SINDIEXTRA, representando a mineração do Estado de Minas Gerais.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos. Srs.

Wilson Nélio BrLlmer, Secretário de Desenvolvimento Econômico:
Sidney Bueno Procópio, Cônsul Honorário da Finlândia em Minas:
Elson Barros Gomes Júnior. Cônsul da India: Romeu Scarioli,
Presidente do BDMG: Dirceu do Nascimento, Magnífico Reitor da
Universidade Federal de Ouro Preto: Fernando Lage de Meio,
Subsecretário de Desenvolvimento Econômico: José Hosken, Prefeito
Municipal de Catas Altas: Márcio Labruna. Diretor da FEDERAMINAS:
da Exma. Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do
Estado: e dos Exmos. Srs. Ronan Ramos de Oliveira, representando o
Senador Eduardo Azeredo: Paulino Cícero. ex-Ministro e ex-
Secretário de Estado; Eduardo Bérnis, Presidente da Associação
Comercial de Minas; Deputado Federal Virgílio Guimarães: Ronaldo
Lage Magalhães, Prefeito Municipal de Itabira: e Francisco Schetino,
ex-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega do titulo de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Roger Agneili. Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce, titulo concedido pelo Sr. Governador
do Estado por meio de decreto do dia 17/12/2003, a partir de
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.

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

que será interpretado pelo tenor do Palácio das Artes Wagner Costa,
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juntamente com o Quarteto da Orquestra Sinfônica da PMMG.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho
Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Sr. Roger Agneili, Presidente da Vale do Rio
Doce; Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Governo,
representando o Sr. Aécio Neves. Governador do Estado; Deputado
Federal Ibrahim Abi-Ackel; Revmo. D. Luciano, Arcebispo de Mariana;
Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG; Sr. Fernando
Coura, Presidente do SINDIEXTRA, representante da mineração do
Estado de Minas Gerais, em nome de todos os mineiros que têm
nesta Casa sua representação institucional e seu coração político,
evoco as palavras de um grande líder republicano do nosso Estado,
um dos fundadores da República brasileira, para saudar, nesta hora, o
novo concidadão honorário de Minas Gerais, Sr. Roger Agneili, jovem
e caro Presidente da Companhia Vale do Rio Doce.

No gabinete daquele mineiro notável, no Palácio da Liberdade,
estavam presentes estas palavras que um dia pronunciou: "Amo a luta
com vertigem. Gosto das dificuldades que desafiam a minha atividade.
Sou fanático dos grandes obstáculos que exigem esforços supremos.
O imprevisto me deslumbra e a necessidade das grandes ocasiões
me fascina".

Para todos que lutam por grandes ideais e têm a coragem de criar o
futuro do futuro, essas são as palavras de sempre. Caro Dr. Roger
Agnelli, elas estão assinadas por ninguém menos que João Pinheiro
da Silva, que, por duas vezes, foi Governador de Minas Gerais. O seu
pai era um modesto imigrante italiano e se chamava Giuseppe
Pignataro. Ele mesmo abrasileirou seu nome para José Pinheiro,
acrescentando-lhe "da Silva".

Evoquei João Pinheiro, figura solar de nossa história, exatamente
porque o seu filho, Eng. Israel Pinheiro da Silva, foi o primeiro
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, na fundação da
empresa, em 1942. Contava ele, então, 46 anos, apenas um
pouquinho menos jovem que o caro Dr. Roger. O mesmo Israel
Pinheiro, que depois se projetaria na história do Brasil como braço
direito do Presidente Juscelino Kubitschek, no sonho futurista de



Brasília, presidindo a Comissão Construtora da Nova Capital -
NOVACAP -: depois. como Deputado Federal que se tornaria, no
início do regime autoritário. Governador democraticamente eleito de
Minas Gerais. lançando as bases para um novo ciclo da
industrialização mineira. Mas ele confessou um dia ao seu filho dileto,
o nosso estimado amigo e homem público Israel Pinheiro Filho, que a
implantação da Companhia Vale do Rio Doce foi a mais emocionante
batalha de sua vida. Fiz essa união de tempos, de Giuseppe Pignataro
a João Pinheiro; de Israel Pinheiro a Roger Agnelli porque, além do
sangue comum que lhes vem da bela Itália, trazem nas veias a
vocação do pioneirismo e a coragem de inventar os territórios do
futuro.

Aquelas palavras que pronunciei de inicio, da lavra de um estadista
como João Pinheiro, bem se aplicam ao perfil executivo de raro quilate
do Dr. Roger Agnelli. Vamos, pois, repeti-Ias para melhor fixá-las em
nossa consciência: "Amo a luta com vertigem. Gosto das dificuldades
que desafiam a minha atividade. Sou fanático dos grandes obstáculos
que exigem esforços supremos. O imprevisto me deslumbra, e a
necessidade das grandes ocasiões me fascina". Não poderia haver
melhor e mais bela profissão de fé e de coragem.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras, senhores, sei
que uma das virtudes do Dr. Roger Agnelti é a de não gostar de falar
de si mesmo. Mas nós podemos revelar alguns de seus segredos. que
o tornaram, aos 38 anos, o mais jovem Diretor em toda a história do
BRADESCO, assim como é o mais jovem Presidente da história da
Vale do Rio Doce.

Sabemos, por exemplo, que ganhou de amigos do BRADESCO o
codinome de "ldeiafix", exatamente pela sua perseverança, pelo seu
dinamismo e pela sua determinação de alcançar os objetivos a que se
propõe. Sabemos também que trabalha em média 14 horas por dia,
que recebe mais de 300 "e-mails" diários, marca almoços de negócios
para domingo e visita empresas em outros países durante as férias.
Como costuma realizar oito viagens por mês, teve que reprogramar
sua agenda para estar conosco no dia de hoje. Porque, além de
Presidente da Vale do Rio Doce. seu trabalho se estende à
Presidência do Conselho Empresarial Brasil-China e do Comitê
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Empresarial do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio
Vargas; e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, órgão de assessoramento da Presidência da República.

Como integra diferentes conselhos de administração, do da Asea
Brown Boveri - ABB - ao da gigantesca corporação de energia norte-
americana Duke Energy, para o qual foi recentemente eleito, ainda
encontra tempo para participar do Conselho Internacional de
Investimentos e de assessoramento ao Presidente da África do Sul e
produz outro tempo, cultural, para as reuniões do Conselho Curador
da Orquestra Sinfônica Brasileira, às quais comparece com ânimo
especial.

Reconhecemos, Dr. Roger, que apenas a juventude não lhe bastaria
para responder a esse mundo de tão grandes responsabilidades. E
preciso ter, em dose inesgotável, um valor que é o traço mais
marcante de sua personalidade: a paixão por tudo o que faz. Um valor
que lhe veio do exemplo de seu pai. Sr. Sebastião Agnelli, seu modelo
de vida e de trabalho. A sua memória, elevamos a nossa recordação e
a nossa sentida homenagem.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras e senhores,
caros convidados, por si só a trajetória vitoriosa do Dr. Roger Agneili
poderia lhe valer, por admiração e respeito, o título de cidadania
honorária de Minas Gerais, como reconhecimento a um brasileiro
notável.

Na verdade, as razões da concessão desse título, outorgado pelo
Exmo. Sr. Governador Aécio Neves, o qual tive a honra e a iniciativa
de propor, com pleno apoio parlamentar, são concretas e fundadas
em relevantes serviços prestados a Minas Gerais pelo nosso
homenageado.

A identidade entre a Companhia Vale do Rio Doce e o nosso Estado
pertence à própria história que chamou nosso território exatamente de
Minas Gerais.

Do ouro ao diamante, às pedras preciosas, às riquezas minerais do
manganês, da hematita, do itabirito, das minas de ferro, que fizeram
fremir a lira poética de Carlos Drummond de Andrade. E preciso
lembrar que a criação da Companhia Vale do Rio Doce fez parte, nos
anos 40, de um projeto de desenvolvimento econômico mais amplo,
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que visava à industrialização do País. Hoje essa vocacËio e. mais
ainda, esse compromisso permanecem, com a decisão da Companhia
Vale do Rio Doce de fortalecer a indústria siderúrgica nacional e abrir
novas frentes de apoio à industrialização brasileira.

Queremos, agora, caro Dr. Roger Agnelli, lançar um olhar para
dentro, para nossa pátria mineira, tão brasileira. Olhando para dentro.
esse título que Minas lhe confere tem, em sua pessoa, uma história
que começa em Mariana e segue em Ouro Preto. Essas duas cidades
históricas, berços da mineiridade, tiveram antes a iniciativa de
outorgar-lhe a cidadania honorária em seus respectivos municípios.

Essa é uma credencial de primeira grandeza, para que hoje façamos
com que a sua cidadania se estenda a toda a Minas Gerais. A
cidadania de Minas Gerais é, antes de tudo, um diploma patriótico e
cívico, que vem do herói Tiradentes: alcança um Teófilo Ottoni; um
Afonso Penna; lembra, como aqui lembramos, um João Pinheiro;
recorda Israel Pinheiro: consagra a memória de um Milton Campos:
dignifica o gênio criador do estadista Juscelino Kubitschek: pereniza a
conciliação com a grandeza de Tancredo de Almeida Neves. São
nomes que, sendo síntese, traduzem o sentimento de amor ao Brasil,
sem regionalismos nem fronteiras ideológicas ou partidárias.

Quando a Companhia Vale do Rio Doce, sob sua Presidência,
desenvolve em Minas Gerais projetos sociais com a qualidade do
Escola que Vale, Vale Alfabetizar. Educação para a Saúde. Vale
Informática, além de outros projetos, como o Vale Ambiente, cabe-
nos o dever do reconhecimento.

Quero aqui citar, como modelo das atividades da Vale em projetos
sociais em nosso Estado, os excelentes resultados que podem ser
observados, apenas como um exemplo, na histórica Catas Altas,
município vizinho de Ouro Preto. que tem suas origens no início do
século XVIII, no ano de 1702, e que vem se revitalizando com a forte
presença da Fundação Vale do Rio Doce, agindo em parceria com a
Prefeitura local. urna experiência de crescimento social que se
estende a todas as comunidades de atuação da Vale.

Quando a Companhia Vale do Rio Doce se engaja em programas de
grande envergadura social, econômica e turística, como o estratégico
projeto Estrada Real, é nosso dever reconhecer o mérito da empresa.



Quando a Companhia Vale do Rio Doce realiza novos investimentos
em suas unidades industriais em nosso Estado, também é nosso
dever valorizar iniciativas que geram renda, trabalho e emprego.

A Vale nasceu mineira, tornou-se brasileira e é hoje uma empresa
global. Devemos nos orgulhar dessa conquista, que é fruto do trabalho
da nossa gente e da competência do povo brasileiro, da competência
e do trabalho de 50 mil empregados que fazem da companhia a maior
empresa privada nas bolsas da América Latina.

Peço licença para incluir em minha fala as suas próprias palavras,
caro Dr. Roger Agnelti, ao referir-se aos resultados alcançados pela
companhia, como ocorreu no último trimestre, - o melhor de toda a
história da Vale: 'Este resultado - afirmou o senhor - não pode ser
explicado apenas pela qualidade de nossas reservas minerais - as
melhores do mundo -, pelo uso de tecnologia cada vez mais avançada
ou pelo mais arrojado plano de investimentos de uma empresa
privada no Brasil - US$7.500.000.000,00 para o período de 2004 a
2010. Eu não tenho dúvidas em afirmar que conseguimos esses
números por conta da qualidade de nossos empregados, que, com
certeza, estão entre os melhores do mundo, pela sua competência e
diferencial técnico. O ano de 2004 está dedicado ao tripé segurança,
saúde e meio ambiente.'

São palavras, caro Dr. Roger, que traduzem toda uma filosofia de
responsabilidade social, combinada com ação empresarial.

Mais que palavras, são os gestos que valem. E esses gestos de
consciência cidadã o senhor tem assumido e praticado na sua
condição de executivo ímpar e, mais ainda, de notável líder
empresarial em que se transformou dentro do Brasil e no cenário
internacional.

A sua extraordinária capacidade de negociador viabilizou. ainda na
semana passada, a assinatura de dois novos megacontratos de
exportação no estratégico mercado asiático, firmados com a China e
com o Japão.
São iniciativas assim, a exemplo do resultado de

US$3.400.000.000,00 que a companhia alcançou no saldo da balança
comercial em 2003, que fazem da Vale a empresa que mais vem
contribuindo para a redução das necessidades de financiamento



32

externo do Brasil. fato publicamente reconhecido e proclamado pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Senhoras e senhores, o menino prodígio da Cidade de Deus, sede
do Bradesco, que o Dr. Lázaro de Mello Brandão chamava
carinhosamente de Menino do Café, é hoje o cidadão do mundo
Roger Agnelli. Estamos, pois, felizes de que este cidadão do mundo
seja também. a partir de agora, cidadão de Minas Gerais, porque,
corno ensinava um ilustre mineiro de adoção, o pensador Alceu de
Amoroso Lima, mestre Tristão de Ataíde, 'nada é mais universal do
que o regional.'. E o regional que existe em Minas, multidiverso nessa
patriazinha de Guimarães Rosa, assim quer ser: aberto ao mundo,
para a construção de uma humanidade mais solidária e mais justa,
menos guerreira, e irmã verdadeira. E o mandato que também
outorgamos ao nosso novo concidadão. Dr. Roger Agnelli: continuar
trabalhando em novas fronteiras por um mundo melhor! Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à exibição de um

vídeo institucional sobre a Companhia Vale do Rio Doce.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega do Título de Cidadão Honorário
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega do título

de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Roger
Agnelli, passando-lhe às mãos um diploma. Para tanto, solicitamos ao
Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, ao Deputado Alberto Pinto
Coelho e ao homenageado mineiro. Sr. Roger Agnelli. que se
posicionem no local destinado à entrega do título.

O título que será conferido ao Sr. Roger Agnelli traz os seguintes
dizeres: "Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O
Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto
publicado no dia 17 de dezembro de 2003, e a requerimento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr.
Roger Agnelli o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais por sua relevante contribuição para o engrandecimento da
terra mineira. Belo Horizonte, 21 de setembro de 2004. Aécio Neves.
Governador do Estado de Minas Gerais. Deputado Mauri Torres,

L^Ã0J



Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.'.
- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Roger Agnelli
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Mauri Torres, Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Governo, Deputado Federal Danilo de Castro, representando o Exmo.
Sr. Governador Aécio Neves. Exmo. Sr. Deputado Federal lbrahim
Abi-Ackel, Revmo. D. Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de
Mariana, Presidente da FIEMG, amigo Robson Braga de Andrade;
Presidente do SINDIEXTRA, representando a mineração do Estado de
Minas Gerais, colega e conterrâneo Fernando Coura: Deputado
Alberto Pinto Coelho, a quem tenho muito a agradecer, pela
delicadeza e pelas homenagens que sempre prestou a mim; demais
autoridades presentes; senhoras e senhores, hoje, para mim, é um dia
fantástico, extraordinário. Primeiro, estou voltando a esta Casa
maravilhosa depois de dois anos, quando a Vale do Rio Doce recebeu
a homenagem de 60 anos. No ano e no mês em que a Estrada de
Ferro Vitória-Minas completa 100 anos, estou aqui para receber o
título de cidadão mineiro.

Tinha a opção de falar de improviso; tinha a opção de ler. Prefiro a
opção de ler um discurso, porque a emoção é muito grande. Hoje foi
um dia extraordinário. Tivemos um almoço maravilhoso oferecido pelo
Dr. Robson, na FIEMG, homenageando a Vale do Rio Doce, me
homenageando. Tivemos discursos maravilhosos. Foi um dia que me
tocou e que tem me tocado muito. Fico emocionado, talvez um pouco
pelo sangue italiano, que me faz sentir emotivo e sentir um pouco de
paixão por tudo aquilo que faço e por tudo aquilo que acontece de
bom. Hoje é um dia bastante especial para mim.

Desde logo, manifesto minha profunda gratidão pelo título de
cidadão honorário de Minas Gerais com que V. Exas. me honram.
Desejo expressar meus agradecimentos à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, Casa que tem sabido dar, ao longo do tempo, uma
grande contribuição para que este Estado tenha alcançado o nível de
desenvolvimento que ora exibe. Em particular, agradeço ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, autor do projeto de lei aprovado por V. Exas.
que possibilitou a concessão desta honraria, que muito me estimula e
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muito me entusiasma a sempre apoiar o desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais. Já fui agraciado em Minas com outras honrarias que
muito me marcaram, como a Medalha Tiradentes: a Medalha do Dia
de Minas, em Mariana: e a cidadania honorária de Ouro Preto. Mas
confesso que faltava a este paulista de nascimento o título de cidadão
mineiro, que ora recebo com toda humildade e orgulho, para mim e
para minha família. Minha esposa Andréa. minha querida mãe Maria
Waldecy e meu irmão Maurício estão aqui comigo, testemunhando
este momento de extrema felicidade.

Há um significado muito especial para mim na concessão deste
título. Minas é o berço da Companhia Vale do Rio Doce, empresa que
tenho o privilégio de presidir. E faltava esta importante qualificação
para o meu "curriculum": ser cidadão mineiro, uai! Sei que esta
homenagem é de caráter pessoal. mas peço licença a V. Exas, para
estendê-la à Companhia Vale do Rio Doce, através de seus acionistas
e de seus mais de 30 mil empregados. Falar da Vale do Rio Doce é
fazer uma viagem pela rica história de Minas Gerais. Hoje, na hora do
almoço, na FIEMG, o Dr. Paulino Cícero muito brilhantemente relatou
pequenos trechos dessa história.

Foi aqui. neste Estado, na década de 40. que a Companhia nasceu.
Em Minas, a Vale aprendeu a cultivar o alto espírito empreendedor e
de profissionalismo, que tem sido, ao longo de sua existência, um dos
traços mais vivos do seu perfil empresarial. Começando aqui. nosso
corpo técnico, que está entre os melhores do mundo, construiu uma
das maiores e mais respeitadas mineradoras em nível internacional.

Outras virtudes tipicamente mineiras têm forte influência na
fisionomia interna e externa da Vale. Refiro-me ao espírito de
agregação, à capacidade de solucionar conflitos e à invejável
paciência e persistência em harmonizar interesses nem sempre
convergentes, características marcantes do povo mineiro. Como
exemplo, posso citar as figuras de Israel Pinheiro, Juscelino
Kubitschek e Tancredo Neves como expressões simbólicas dos
valores mineiros a que acabo de me referir. Esses patriotas,
juntamente com inúmeros outros talentos daqui, na sua mineiridade,
foram de extrema importância para o desenvolvimento político do
nosso País, e hoje, mais do que nunca. quadros mineiros estão em



destaque no cenário nacional.
Hoje, nesta Casa, que tão bem representa a sabedoria de Minas,

gostaria de ter a liberdade de citar o nome do Governador Aécio
Neves, meu amigo, que, apesar de jovem, já demonstra ter herdado o
talento mineiro das virtudes cívicas e políticas.

Essas palavras que acabo de pronunciar têm um sentido especial:
querem frisar que, hoje. a Companhia Vale do Rio Doce é uma
multinacional mineira e brasileira. Temos um permanente
compromisso com Minas, que se traduz em substanciais
investimentos tanto na produção mineral como em atividades sociais e
culturais.

O nosso plano de investimento para este ano prevê um total de
US$1 .800.000.000.00 em todos os países em que atuamos. Desse
total, Minas recebe mais de US$540.000.000.00 em diferentes
projetos, especialmente na produção mineral, estrutura logística e
geração de energia.

Em decorrência desses investimentos, a Vale e suas empresas
controladas e coligadas estão gerando em Minas Gerais cerca de 25
mil empregos diretos e indiretos, num universo de mais de 60 mil
postos de trabalho, criados em todo o País.

Entre suas prioridades e atenta aos desafios logísticos do País, a
Vale concentra seu esforço na área de infra-estrutura. A empresa
opera três das mais importantes ferrovias do País: a Vitória-Minas,
fantástica ferrovia, a Centro Atlântica, que estamos reconstruindo,
remodelando, modernizando, e a de Carajás, considerada excelente
em âmbito internacional, além de participar do grupo de acionistas da
MRS. Somente neste ano, a companhia está investindo cerca de
US$340.000.000,00 nessas ferrovias e em outras instalações
logísticas.

A encomenda de mais de 11 mil vagões e dezenas de locomotivas,
a maior do setor ferroviário mundial, ocupará a capacidade de
produção de toda a indústria ferroviária brasileira pelos próximos
anos.

A Vale acompanha e participa ativamente do imenso esforço
exportador que o Brasil vem desenvolvendo, especialmente no
agronegócio. Nossos investimentos em logística estão permitindo a
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abertura de novas oportunidades de escoamento da produção para
muitos segmentos que estão se voltando para o mercado externo,
beneficiando setores como os do algodão e do álcool. entre outros.

Na área de geração de energia. a Vale, em parceria com seus
sócios, investe significativamente em Minas Gerais. Já temos em
operação as usinas de Igarapava. Porto Estrela e Funil.
Recentemente, iniciamos a operação da primeira turbina da
hidrelétrica de Candonga, que, até outubro, deverá iniciar a operação
de mais duas turbinas. Além desses empreendimentos, temos
projetos em diversas fases, como as usinas de Aimorés, Capim
Branco 1 e Capim Branco 2. Nesses empreendimentos, nossa grande
parceira é a CEMIG, empresa de destaque nos cenários mineiro e
nacional.

Outro elemento importante que liga estreitamente a Vale a Minas
está associado à decisão adotada pela empresa de garantir o controle
brasileiro de outras importantes empresas mineiras, como FERTECO.
SAMITRI, SOCOIMEX e MBR, além de participação na SAMARCO.
Essas empresas desfrutam de amplo horizonte de desenvolvimento
na esteira dos movimentos estratégicos da Vale.

O nosso amigo Fernando Coura. Presidente do SINDIEXTRA. é
testemunha de outro fato que merece destaque: a intensificação da
parceria entre a Vale e os mineradores de ferro do Estado. Em 2004
compraremos mais de 16.000.000t de minério de ferro desses
empresários, sendo 6.000.000t em compras por meio de contratos de
longo prazo. entre 8 a 10 anos.

Além de estarmos trabalhando em estreita cooperação técnica para
garantir a melhoria dos produtos, estamos investindo na FCA, para
viabilizar o escoamento da produção da Serra Azul. na parte Oeste do
Quadriláfero Ferrífero de Minas Gerais.

Destacamos também nossas operações de ferro-liga, presentes nos
Municípios de Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, São João
dei-Rei e Santa Rita do Jacutinga.

Essas instalações em Minas Gerais garantem o fornecimento de
ligas para a indústria siderúrgica nacional, fazendo da Vale do Rio
Doce a principal fornecedora desse insumo no Pais.

Alguns dos principais parceiros comerciais da Vale estão em Minas
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Gerais. Além da CEMIG, nossa grande parceira na geração de
energia, clientes como USIMINAS, AÇOMINAS, Belgo-Mineira,
ACESITA, Siderúrgica Alterosa, Siderúrgica Plantar e SIDERPA, entre
outras, estão aqui. Fornecedores como a USIMEC. a Andrade
Gutierrez, a Mantakraf, a ORTENG, a Tecnometal, a Minerconsult, a
Krupp, a DEMAG. a Integral, a Barbosa Mello, a EMBRATER, a
Mendes Júnior, a CONVAP, entre outras, e tantos outros parceiros
também estão aqui. A Vale, sem Minas, não seria a Vale.

Senhoras e senhores, aqui mesmo na Região Metropolitana de Belo
Horizonte a Vale mantém o seu Centro de Desenvolvimento Mineral.
Esse centro possui equipamentos de última geração e uma equipe
técnica altamente qualificada, tornando-se, em termos de instituições
privadas, a melhor da América Latina e uma das principais em nível
mundial no seu campo de atuação. Reconhecidamente, é uma das
melhores em nível global.

Ao mesmo tempo em que investimos na ampliação de nossos
negócios, temos um amplo programa voltado para a área ambiental.
Em 2004, a Vale irá aplicar cerca de US$100.000.000,00 em sistemas
de controle e monitoramento de poluição, proteção de unidades de
conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e gestão
ambiental. Esse é um ponto estratégico para nós, da Vale.

O sistema desenvolvido pela Vale foi cedido à Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, com a
qual selamos parceria, para que possa também utilizá-lo. Nossas
parcerias com a FEAM, o IGAM e o IEF, órgãos dos mais qualificados
entre seus pares de outros Estados do País, são também muito
positivas.

Na área social, a Vale também vem investindo muito em Minas
Gerais. Nossa atuação contempla programas no segmento da
educação, como os projetos Escola que Vale, voltado para a melhoria
da qualidade do ensino fundamental em escolas públicas, e Educação
nos Trilhos, que beneficia mais de 1 milhão de pessoas ao longo da
ferrovia Vitória-Minas.

Outro projeto de profunda repercussão social, administrativa e
política para Minas é o futuro Centro Administrativo do Governo de
Minas Gerais, cujo projeto foi concebido pelo gênio Oscar Niemeyer.



Esse projeto conta com o apoio da Vale do Rio Doce e constituirá
mais um importante marco para o patrimônio arquitetônico mineiro.

Inspirada no interesse de sempre agregar mais valor ao seu
patrimônio e. por conseqüência. ao de seus acionistas, a Vale do Rio
Doce está empenhada em trazer para o Brasil parcerias de longo
prazo com importantes grupos internacionais na canalização de
recursos destinados a projetos nas áreas de mineração, siderurgia.
logística e energia. O resultado natural desse concentrado esforço de
crescimento e diversificação de nossas atividades em escala global
está refletido no valor de mercado da Vale do Rio Doce. Nos últimos
quatro anos, triplicamos o valor de mercado da empresa, que
atualmente é de cerca de US$23.000.000.000,00.

Mesmo sendo líder mundial das mineradoras de ferro, a Vale quer
mais. Nossa meta é estar no seleto grupo das três maiores
mineradoras diversificadas do planeta. Estou convencido de que
dispomos de todas as condições para conquistá-la: os melhores
recursos minerais, os melhores técnicos e um plano estratégico
definido, aprovado e apoiado por todos os seus acionistas e
empregados.

Agora gostaria de agradecer a todos os acionistas da Vale do Rio
Doce, em particular àqueles que compõem o grupo de controle e têm
apoiado todas as iniciativas da Vale e, conseqüentemente. a nossa
gestão. a nossa administração. Quero mencionar o BRADESCO.
acionista controlador da BRADESPAR, e o Mário Teixeira, membro do
conselho de administração. Agradeço também a todos os conselheiros
do Bradesco e da BRADESPAR todo o apoio que nos têm dado.

Menciono a Trevi, antiga parceira, com quem costumo manter um
trabalho intenso, agradecendo-lhe todo o apoio, ajuda e cooperação
na gestão corporativa da companhia.

Agradeço também a Mitsui. outra parceira extraordinariamente
importante e estratégica para nós. No Brasil, o seu representante é o
Sr. Oscar Camargo. conhecido de todos. Ele e Wanderlei são
oriundos da ( ... ). Agradeço o apoio do BNDES, que, como parceiro,
deseja ver a empresa crescer. O mais positivo que uma empresa pode
ter é um grupo de acionistas que direciona a gestão no rumo do
crescimento. Isso é muito importante. Agradeço o apoio de todos os
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outros acionistas e de milhares de acionistas anônimos, do FGTS, por
acreditarem na companhia, como mencionou o senhor, que também é
acionista da Vale do Rio Doce. Agradeço ao Sr. Aécio Neves.
Governador do Estado de Minas Gerais, e ao seu secretariado pelo
apoio e pelo profissionalismo com que tratam todas as causas e
questões referentes à Vale do Rio Doce no Estado. Isso nos estimula
e nos incentiva, cada vez mais, a investir, acreditando no crescimento
deste Estado. Agradeço também aos Deputados mineiros, aos
políticos mineiros o apoio que sempre deram e têm dado. Espero
continuar com o apoio, no futuro, de todas as esferas e Casas
Legislativas do País. Agradeço, em particular, à sociedade mineira o
apoio e a paciência que, em alguns casos, tem demonstrado para com
a Vale do Rio Doce nos nossos projetos de investimento. E ainda, em
particular, ressalto o empenho e a qualificação dos nossos
empregados e dos colegas de diretoria da Vale do Rio Doce. Sem
dúvida alguma, devo a minha presença aqui hoje a todos eles, devido
ao trabalho de equipe que desenvolvemos nestes anos.

Gostaria de encerrar com palavras de confiança e entusiasmo nos
destinos de Minas e do Brasil. Vivemos um período histórico, rico em
novas experiências políticas, econômicas e sociais. Precisamos
afastar tudo que nos possa dividir ou criar conflitos artificiais. Por isso
devemos ter foco no principal, escolher bem as prioridades e aplicar
os recursos com sabedoria política e competência técnica.

O Brasil tem pressa! Com a propriedade e com o orgulho que a
cidadania honorária me conferem, agora posso dizer: Minas Gerais
certamente estará no centro desse imenso esforço pelo progresso do
País. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o tenor Wagner Costa

e o Quarteto da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, que
apresentarão as músicas "II sole mio", música típica napolitana, e
"Nessum dorma", ária da ópera Turandot, de Puccini.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres: Exmo. Sr. Roger Agnelli,
nosso ilustre homenageado desta noite; Sr. Robson Braga de
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Andrade: Deputados Federais Ibrahim Abi-Ackel e Virgílio Guimarães:
Revmo. Dom Luciano: Sr. José Fernando Coura: Deputado Alberto
Pinto Coelho, na pessoa do qual cumprimento os demais
parlamentares do Estado; Srs. Secretários e colegas Wilson Brumer e
Teodoro Lamounier: familiares do homenageado: senhoras e
senhores: desde a sua criação, a Companhia Vale do Rio Doce tem
sido uma empresa privilegiada pelo dinamismo, pela competência,
pela qualidade e pela visão de seus gestores. Para justificar tal
afirmação. bastaria lembrar que a Vale, na sua primeira fase, em
1942, foi conduzida e liderada por um homem público que ainda hoje
é modelo e exemplo para todos nós: o saudoso ex-Governador Israel
Pinheiro.

Empresa criada num dos momentos mais críticos da história da
humanidade, com a missão de fornecer matéria-prima e contribuir
para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer
que a Vale já nasceu sob o signo da globalização e realiza hoje,
plenamente, essa sua vocação inicial, ao consolidar sua posição entre
as grandes mineradoras do Planeta.

Tornou-se quase uma tradição que a Vale seja dirigida por homens
dotados de ampla visão estratégica, sensibilidade política e nítida
compreensão da responsabilidade social de uma empresa que, sem
perder suas raízes em Minas, conquistou a posição de maior
companhia de mineração diversificada das Américas e hoje está
presente em todos os continentes.

Em julho de 2001, com a escolha do ilustre Presidente Roger
Agnelli, um administrador de sucesso em todos os postos que ocupou.
a Vale comprovou que está disposta a manter e aprofundar essa sua
tradição histórica. Ganhou o Brasil e ganhou Minas Gerais, pois Roger
Agnelli tem sabido cultivar, ampliar e consolidar o relacionamento todo
especial que a Vale do Rio Doce sempre manteve com as
comunidades mineiras. Aqui a empresa aumentou em 40°c a sua
produção de minério de ferro, além de desenvolver outros projetos de
grande porte, em logística, energia e pesquisa mineral, gerando
milhares de empregos.

A Vale, parceira de Minas desde a década de 40, é hoje, mais do
que nunca, urna autêntica aliada estratégica do Governo do Estado e
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de dezenas de comunidades espalhadas por diversas regiões. Sendo
uma das principais fornecedoras de serviços de logística do Brasil, a
Vale opera ferrovias, terminais portuários e armazéns, além de
realizar uma intensa navegação de cabotagem. E, neste momento, em
parceria com outras empresas, está construindo em Minas as usinas
hidrelétricas de Aimorés e Candongas, no rio Doce, e Capim Branco 1
e Capim Branco 2, no rio Araguari.

Além dos milhares de empregos que criou e continua criando, a
empresa desenvolve um vasto conjunto de ações de responsabilidade
social nas áreas da educação, da cultura, do saneamento, do meio
ambiente, da saúde, do voluntariado e da inclusão social.

A criação do Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, por
exemplo, só se tornou viável devido ao apoio direto da Vale.

E. recentemente, a direção da empresa decidiu apoiar a elaboração.
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, do projeto do novo Centro
Administrativo do Governo de Minas, que certamente será a mais
importante obra arquitetônica realizada em Belo Horizonte nesta
primeira metade do século XXI.

Ações como essas confirmam que a Vale, sendo global, continua fiel
às suas origens mineiras e aos compromissos históricos com o nosso
povo. Só isso já justificaria a homenagem que Minas, por iniciativa do
Legislativo Estadual, decidiu prestar ao Presidente Roger Agnelli.

Por seu estilo de trabalho, sua visão inovadora e a sensibilidade
com que comanda a complexa operação de uma empresa que é líder
mundial em alguns setores nos quais atua e conta hoje com cerca de
30 mil colaboradores diretos, no Brasil e no exterior, o Presidente
Roger Agnelli conquistou o respeito e a admiração de todos os
brasileiros.

Roger Agnelli, como integrante do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, órgão de assessoramento da Presidência da
República, coloca hoje toda a sua experiência a serviço do Brasil,
além de presidir o Conselho Empresarial Brasil-China e integrar o
Conselho Internacional de Investimentos, que assessora o Presidente
da República da África do Sul.

Nada mais natural, portanto, do que a decisão tomada pelos
representantes do povo mineiro, reunidos nesta Assembléia
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Legislativa.
Ao conceder a Cidadania Honorária de Minas ao Presidente Roger

Agnelli. a Assembléia Legislativa realiza um gesto de gratidão e de
reconhecimento. Gratidão pelos serviços prestados ao nosso povo e
ao nosso Estado. na condução de uma empresa cidadã, uma empresa
que se tornou modelo de excelência e constitui hoje um exemplo de
eficiência e qualidade para todo o nosso setor produtivo. E, ao mesmo
tempo, ato de reconhecimento de uma realidade incontestável, pois o
Presidente Roger Agnelli já deu demonstrações mais do que
suficientes de que se tornou mineiro de fato e de coração.

Trago, Dr. Roger, um abraço especial do Governador Aécio Neves,
extensivo aos seus familiares, em particular às senhoras sua mãe e
sua esposa, e os agradecimentos por tudo o que tem feito por Minas.

Presidente Roger, Minas e todos os mineiros sentem o maior
orgulho por tê-lo entre nós e por poder chamá-lo de cidadão mineiro.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Danilo de Castro. Roger Agneili, Virgílio Guimarães,

lbrahim Abi-Ackel. Dom Luciano, Robson Braga, José Fernando
Coura, Andréa. esposa do nosso homenageado. Maria Valdenice. sua
mãe, Laurício, seu irmão. Wilson Brumer, Teodoro Alves, Alberto Pinto
Coelho, Deputados Adelmo Carneiro Leão, Jayro Lessa, Carlos
Pimenta, Fábio Avelar, Biel Rocha, na pessoa dos quais cumprimento
os demais pares desta Casa.

Cumprimento os Diretores Executivos da Companhia Vale do Rio
Doce, as lideranças sindicais de Minas Gerais, os empresários, os
funcionários da empresa, o nosso conterrâneo Ministro Paulino
Cícero, os queridos Prefeitos Ronaldo Magalhães, de Itabira. e José
Hosken, de Catas Altas. Saúdo as demais autoridades presentes, os
representantes de órgãos do Governo do Estado, as senhoras e os
senhores.

A perseverança, a obstinação, a dedicação ao trabalho e o espírito
empreendedor são marcas próprias dos mineiros de grande têmpera.
São qualidades que, realimentadas pela sensibilidade e pelo
humanismo de nossa gente, formam cidadãos compromissados,
acima de tudo, com o bem comum. São atributos que.
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reconhecidamente. Roger Agnelli possui.
Não bastassem esses pré-requisitos, nosso homenageado tem se

destacado sobremaneira na condução dos destinos de uma empresa
que faz parte da essência de nosso Estado. Minas se orgulha de ser o
berço da Companhia Vale do Rio Doce e agora tem a honra de
acolher seu atual Diretor-Presidente como cidadão mineiro.

Por não temer desafios, Roger Agnelli imprime à colossal
mineradora o ritmo frenético dos que não têm tempo a perder. Sua
gestão é uma coleção de êxitos extraordinários. Assim como o
brilhante mineiro Eliezer Batista, que nos anos 70 abriu a Vale aos
mercados japonês e europeu, Agnelli impulsiona a empresa na busca
de novos horizontes em outras longínquas terras.

Para levar adiante o plano de internacionalização da companhia e
atender à crescente demanda do mercado externo, trabalha com
afinco. Como recompensa natural ao esforço daqueles que se lançam
de corpo e alma à caça de nobres conquistas, tornou-se um gestor
digno dos mais altos louvores. Em razão de seu magnífico trabalho, a
Vale prospera como nunca. E Minas também, naturalmente, beneficia-
se dessa verdadeira cruzada pelo desenvolvimento.

E sabido que a expansão da capacidade produtiva da empresa
reflete-se na geração de empregos em Minas. Nas áreas de ferrosos e
energia, a Vale já criou neste ano perto de 4 mil postos de trabalho no
Estado. Além disso, desenvolve grandes empreendimentos, que
totalizarão, até o ano de 2013, investimentos da ordem de
US$1 .200.000.000.00 em terras de Minas. No corrente ano, esses
investimentos alcançam a expressiva soma de US$539.000.000,00.
Esses números demonstram, por si só, a importância da Vale do Rio
Doce para Minas.

Há, no entanto, na admirável gestão de Roger Agneili, um aspecto
que cala fundo no coração dos mineiros. Falamos aqui do
compromisso social da companhia. A Vale do Rio Doce vem
desenvolvendo, notadamente nas áreas de educação e de cultura,
parcerias que a credenciam ao título de verdadeira empresa-cidadã.

Exemplo marcante dessa atuação está no patrocínio à elaboração,
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, do projeto arquitetônico do moderno
Centro Administrativo que o Governo do Estado vai construir em Belo
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Horizonte, numa iniciativa que, sem dúvida, contribuirá de forma
significativa para o desenvolvimento da cidade.

Mas a Vale cuida também do social, sobretudo em municípios
localizados nas áreas de influência de seus complexos mineradores.
Em várias cidades de Minas, a empresa investe em infra-estrutura,
saneamento, meio ambiente, saúde e voluntariado.

Acreditamos que a modernização da sociedade é reflexo das
atitudes políticas do empreendedor. Sabemos também que a
responsabilidade social das organizações é escolha que nasce da
liberdade dos empreendedores e da compreensão de que cada
cidadão ou empresa deve compartilhar da solução dos problemas do
nosso País.

Roger Agneili nos dá provas inequívocas de que tem essa
consciência. Portanto, ao conceder a Cidadania Honorária de Minas a
essa insigne personalidade, a Assembléia Legislativa deste Estado
não faz mais do que um gesto de reconhecimento e justiça.

Receba, então, Roger Agneili. nossos votos de eterna gratidão e
mais profunda estima. Obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
22, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 18" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 8/9/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia e Leonardo Quintão (substituindo este ao
Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
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Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposição da Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audência
pública da Comissão na cidade de Andradas, para se discutirem as
ações necessárias à criação de infra-estrutura para a instalação de
gasoduto para a transferência de gás natural até o Município de
Andradas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2004.
Ivair Nogueira, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2004

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2-SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA EM 28/9/2004

Presidência do Deputado Irani Barbosa
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - George Hilton - Antônio Júlio -

Cecilia Ferramenta - Durval Angelo - Fábio Avelar - Irani Barbosa -
João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Maria
Tereza Lara - Olinto Godinho - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Wanderley Avila.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Irani Barbosa) - As 14h15min. a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã.
dia 29. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/9/2004, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Rosa

Rezende Bernardes, ocorrido em 23/9/2004, em Lagoa da Prata.
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.

Alberto Gomes Tameirão, ocorrido em 22/9/2004. em Santana de
Pirapama.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou. em 29/9/2004. a seguinte

comunicação:
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Do Deputado Wanderley Ávila. dando ciência. nos termos do art. 51
do Regimento Interno, de que, a partir de 30/9/2004, renuncia a seu
mandato parlamentar em virtude de sua nomeação para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. ( - Ciente. Publique-se.
Cópia às Comissões e às Lideranças.)



índice Onomástico

Adalciever Lopes -8. 16, 363

Adelmo Carneiro Leão - 8, 363

Alberto Bejani - 8

Alberto Pinto Coelho - 253. 297. 374. 806

Ana Maria Resende - 8. 366

André Quintão - 8. 20, 25, 253. 284. 296. 443. 486, 605

Antônio Carlos Andrada - 8,132

Antônio Andrade - 18. 363, 736, 737

Antônio Genaro - 8. 253, 363

Antônio Júlio - 8. 86. 363

Arlen Santiago - 8. 130, 363



Biel Rocha - 8, 123, 125, 252, 363, 780

Bonifácio Mourão - 8

Carlos Pimenta - 8. 737, 739

Cecília Ferramenta - 8, 161

Célio Moreira -8, 78, 172, 363, 367, 430

Chico Rafael - 8, 363

Chico Simões - 8, 253

Dalmo Ribeiro Silva - 8, 20, 27, 130, 131, 132, 252, 285, 287, 289,

296, 363, 374, 400. 715, 737, 769, 770

Dilzon Meio - 162, 242, 253, 363

Dimas Fabiano - 8,131, 363, 733

8-I)

Dinis Pinheiro - 8

^W



Djalma Diniz - 8, 363.

Domingos Sávio - 300, 316, 357, 363, 538, 554, 559

Doutor Ronaldo -8. 19, 162. 253, 363, 433. 739

Doutor Viana -8. 19, 78, 114, 135, 137, 161, 167, 170, 252, 262, 296,

297. 307, 363, 374, 400, 401, 433, 736

Durval Ângelo - 8. 253, 775. 793, 794, 795. 796, 799

Elmiro Nascimento - 363, 737, 769

Fábio Avelar - 8. 169. 254, 363, 431. 433, 434

Fahim Sawan - 8

George Hilton - 253. 662, 774. 803

Gil Pereira -8, 17

Gilberto Abramo - 8, 253, 363

- _



Gustavo Valadares - 8, 252, 296. 363

Irani Barbosa - 8. 792

Ivair Nogueira - 8. 132. 253. 363, 734

Jayro Lessa - 86, 161, 253, 297, 301, 363

Jô Moraes - 8, 253, 319, 363, 374, 376, 706, 784, 786

João Bittar - 8

João Leite - 738

José Milton - 8. 363

Laudelino Augusto - 253, 368, 374, 375, 742

Leonardo Moreira - 8, 114, 131, 254

Leonardo Quintão -253,296,297, 318, 363, 661, 663

Leonídio Bouças - 8

- A



Lúcia Pacífico - 8, 274, 434

Luiz Fernando Faria - 79

Luiz Humberto Carneiro - 8, 363

Marcelo Gonçalves - 8. 363

Márcio Kangussu - 8, 253. 363

Márcio Passos - 8, 148

Maria Olívia - 32. 243, 253, 254. 266. 363. 773. 825

Maria Tereza Lara -8. 130, 253, 306, 312. 363, 780, 781

Marília Campos - 8. 176. 253. 363

Mauri Torres - 162, 242, 701

Miguel Martini - 8, 19, 24, 84, 86, 372, 376, 666, 735, 774, 785

Olinto Godinho - 8. 363

rÀ



Paulo Cesar - 8

Padre João - 8. 253, 363

Paulo Piau - 17

Pinduca Ferreira - 8. 363,

Rêmolo Aio ise - 292, 363, 735

Ricardo Duarte - 8. 253, 317. 363

Roberto Carvalho - 8, 253

Roberto Ramos - 8, 363,

Rogério Correia - 8, 29, 81, 84, 305, 312, 313, 363, 376

Sargento Rodrigues - 39. 133, 136, 162, 172, 293. 304, 363. 789,

792, 793, 794, 796, 797, 801

$53

Sávio Souza Cruz - 8



Sebastião Helvécio -8. 30,131 253

Sebastião Navarro Vieira - 295, 431

Sidinho do Ferrotaco - 8

Vanessa Lucas - 8. 78

Wanderley Ávila -8, 162, 242, 363, 400, 701, 737, 770, 825

Weliton Prado - 253. 303. 306, 307. 363. 658. 661. 664. 665

Zé Maia - 8. 79, 80, 259

Mesa da Assembléia -6. 8, 52, 106

Membros das Comissões Permanentes ( l°do Art. 204 do

Regimento Interno) - 33, 265

Palavras do Sr(a) Presidente - 143. 152, 268. 438, 666. 706. 721.

S4

802,821



855

Comissão de Administração Pública - 89

Comissão de Constituição e Justiça - 321, 322, 378, 672, 673, 674,

676, 677. 678, 683, 688, 690, 692, 694, 695, 696, 698, 699, 725

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 297

Comissão de Direitos Humanos -4, 19, 79, 96, 131 132, 254, 325,

401, 724, 748, 774

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - 87, 101,

103, 162, 296, 379, 387, 392, 670, 774

Comissão Especial -5.6. 10, 35, 38, 40, 78, 79.91. 98. 99. 100. 145.

157, 264, 297, 330, 332. 723, 726

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 33, 42, 43,

45, 50, 91, 131, 132, 154, 179, 181, 185, 187, 190, 193, 196, 199, 201,



204. 205, 207, 209. 211, 212, 233, 265. 328, 334, 339, 342, 746, 749,

756, 758, 759, 762, 763, 765, 767, 768

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 37, 132, 162

Comissão Parlamentar de Inquérito - 1. 177. 267. 711 774

Comissão de Participação Popular - 19, 20, 430

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 20. 320.

346, 350. 351, 732. 774

Comissão de Redação - 53. 54. 55. 56, 57. 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64,

65.66.67.68.69.70,71,72,73.74.93,107,108,'109,11o,111,112

113, 156. 352, 353. 354. 355, 356. 357, 377, 396. 397, 398, 399

Comissão de Saúde - 95, 327, 331, 336, 345, 347, 349, 390, 774,

775



857

Comissão de Segurança Pública - 19, 324, 430, 775

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 36, 48,

79, 98, 274, 326, 341

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 34,

131.132

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio - 94, 105, 132, 156,

823

rÀ



Urgas
PreQo:	1'

Data:
N. Nota Fiaoa1




