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14.9.2004	22a	Ordinária da	25.11.2004	1197
Comissão de
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

6.10.2004	13a	Ordinária da	4.11.2004	1
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Ordinária da 15

Legislatura

	

20.10.2004	isa	Ordinária da	5.11.2004	37
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27.10.2004	14 a	Ordinária da	5.11.2004	39
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
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da isa Legislatura -

Destinada a
Homenagear os 50
Anos do Movimento

Apaeano
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Sessão Legislativa
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Comissão de
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2 a Sessão Legislativa
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Sessão Legislativa
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Administração Pública
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
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Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
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da_isa_Legislatura
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Legislatura
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Humanos na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 150
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Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

rÀ



	

10.11.2004	22 a	Ordinária da	19.11.2004	636
Comissão de Redação

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da isa Legislatura

	

10.11.2004	 Evento Realizado na	20.11.2004	770
goa Reunião Ordinária

da 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da 1 S Legislatura -
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10.11.2004	24a	Ordinária da	24.11.2004	1059
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária
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10.11.2004	20a	Ordinária da	25.11.2004	1199
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
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10.11.2004	20a	Ordinária da	25.11.2004	1200
Comissão de Saúde

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

10.11.2004	211'	Ordinária da	26.11.2004	1303
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2 a Sessão
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da 152 	1_
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Legislativa _Ordinária 	 _
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da_158_Legislatura

	

11.11.2004	628	Extraordinária da	2°	18.11.2004	545
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

11.11.2004	518	Especial da 28 Sessão 20.11.2004	834
Legislativa Ordinária
da isa Legislatura -
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Agraciadas com o VIII
Prêmio Bem Eficiente

2004
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Sessão Legislativa
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Legislatura
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Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura
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Comissão de

Participação Popular
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
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Comissão de
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28 Sessão Legislativa
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Legislatura
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Comissão de

Assuntos Municipais e
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Regionalização na 28
Sessão Legislativa
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Legislatura

	

16.11.2004	158	Extraordinária da	26.11.2004	1305
Comissão de

Administração Pública
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
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Sessão Legislativa
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Comissão de
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Legislativa Ordinária
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 o SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/10/2004
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Roberto Carvalho e a Deputada Maria Olívia
(substituindo esta à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e 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
correspondência do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral
do PROCON Assembléia, encaminhando o relatório feito pelo Setor
de Pesquisa de Preços do PROCON Assembléia sobre o
cumprimento no disposto nas leis estaduais que obrigam os
fornecedores a afixar nas dependências de seu estabelecimento
comercial o endereço dos PROCONs e de possuir um exemplar do
Código de Defesa do Consumidor para consulta. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais foram
designados os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.651/2004, no 20 turno (Deputado Roberto Carvalho); 1.760/2004, no
1° turno (Deputado Antônio Júlio); e 1.822/2004, no 1° turno
(Deputada Lúcia Pacífico). 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 aprovação, no 2 0 turno, na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, do Projeto de Lei n°
95/2003 (relator: Deputado Roberto Carvalho); no 1° turno, na forma
do Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, do Projeto de Lei n° 1.595/2004 (relator: Deputado Roberto
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Carvalho); no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.651/2004 (relator:
Deputado Roberto Carvalho); e no 1° turno, com as Emendas n os 1 e
2, que apresenta, do Projeto de Lei n° 1.652/2004 (relatora: Deputada
Maria Olívia, redistribuída). Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento de autoria
do Deputado Antônio Júlio solicitando encaminhar manifesto ao Sr.
Presidente da República com vista a se vetar o Projeto de Lei n°
4.295/2001, encaminhado através da Mensagem SF 111/2004, por ser
atentatório ao direito do consumidor. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Roberto Carvalho.
ATA DA 218 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 27/1012004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar e Biel Rocha e a Deputada Maria Olívia, 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 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara dos
Dirigentes Lojistas, em que encaminha o 'Termômetro de Vendas do
Comércio Varejista de Belo Horizonte" referente ao mês de agosto de
2004. Passa-se à 28 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°
3.344/2004. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar, em que pede seja solicitada autorização ao
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Presidente desta Casa para que os membros desta Comissão
integrem a comitiva oficial que irá a Golegã, em Portugal, no próximo
mês de novembro, atendendo a convite encaminhado pelo Secretário
de Turismo, com a finalidade de participarem do evento Expedição
Golegã-Portugal-Serro-Brasil-Golegã; Laudelino Augusto, em que
pede seja realizada audiência pública para se conhecer e analisar o
Relatório Final do Programa Nortes para o Sul e Sudoeste de Minas
Gerais, da Agência para o Desenvolvimento Integrado do Sul e
Sudoeste de Minas Gerais - ADISMIG -, em parceria com voluntários
organizados em torno dessa instituição; e Dalmo Ribeiro Silva, em que
pede seja realizada audiência pública para debater a guerra fiscal
entre os Estados da Federação e seus efeitos nocivos ao setor do
vestuário no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria Olívia.	-

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa

LEGISLATURA, EM 28/10/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. 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 presentes. O Presidente
designa o Deputado Carlos Pimenta como relator do Projeto de Lei n°
1.760/2004 em 1° turno. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente e relator
do Projeto de Lei n° 1.337/2003, Deputado Ricardo Duarte, informa
que, após ter sido distribuído o projeto, continua em discussão o
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, ficando prejudicadas as Emendas n os 1 a 5, da
Comissão de Constituição e Justiça. Fazem uso da palavra para
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discutir os Deputados Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo. Submetido
à votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo - Célio Moreira.

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

1.834/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela

tem por objetivo instituir a Semana de Luta contra o Câncer de Mama,
a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de julho.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal
tal como apresentado.

Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, XI,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres

devido a sua alta freqüência, pois representa, no Ocidente, uma das
principais causas de morte. Segundo a Organização Mundial de
Saúde, nas décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de 10 vezes
em suas taxas de incidência, tanto nos países desenvolvidos quanto
nos países em desenvolvimento.

O meio mais usual para se diagnosticar a doença é a mamografia,
capaz de detectar o tumor antes mesmo que ele se torne palpável.
Quando o diagnóstico é feito no início da sua formação, as chances
de cura se tornam muito maiores, descartando a necessidade de
retirada da mama para o tratamento. Apesar de ser um método eficaz,
a mamografia não descarta o auto-exame e o exame feito pelo
ginecologista ou mastologista, já que alguns nódulos, apesar de
palpáveis, não são detectados pela mamografia.
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Torna-se fundamental, portanto, a divulgação da necessidade

desses exames, o que pode ser facilitado com a instituição da
Semana de Luta contra o Câncer de Mama.

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°

1.834/2004.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.874/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer -
ACCA -' com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição, no cumprimento de seus dispositivos

estatutários, pratica a filantropia e desenvolve ações de relevância
social, trabalhando para dar suporte psicológico, social e material aos
portadores de câncer, bem como apoio aos seus familiares.
Patrocinando e disponibilizando estudos, pesquisas e informações
sobre as conquistas na luta contra o câncer, mantém biblioteca
especializada aberta aos associados e aos interessados.

Por tais iniciativas e por seu reconhecido padrão humanitário, a
entidade merece o título de utilidade pública.

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

1.87412004 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.

rÁl
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Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 83/2004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 83/2004 tem por objetivo alterar o § 1 0 do art. 36 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/9/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão Especial, a que cabe emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo aperfeiçoar o texto

constitucional, no que se refere ao tratamento dispensado pelo
mencionado diploma ao regime previdenciário dos servidores policiais.
Para tanto, pretende incluir no art. 36 da Constituição do Estado
remissão expressa à necessidade da observância de lei
complementar federal nos casos de aposentadoria do servidor policial
civil.

Tal proposta de emenda à Constituição parte de um pressuposto
abstrato e outro concreto: este, os problemas enfrentados por diversos
servidores estaduais da polícia civil em suas relações com a
administração no momento da aposentadoria; aquele, a inclusão do
servidor policial entre os trabalhadores que merecem condições
especiais para aposentadoria, associada à possibilidade de incidência,
nessas hipóteses, da Lei Complementar n°51, de 20/12/85.

A matéria está inserida no raio de competências deferidas ao Estado
federado pela Constituição da República. Decorre dos termos em que
a Constituição institui o pacto federativo e a autonomia administrativa
do Estado, que dele deriva. A disciplina jurídica a que está submetido
o servidor público estadual é, em regra, editada pelo próprio Estado,
observados os princípios e as regras estabelecidos pelo constituinte
originário na Carta Magna; verifica-se, contudo, que a normatização
do regime de previdência do servidor deve, consoante o ali. 24 da
Constituição da República, observar a normas gerais editadas pela
União.

rs



Observa-se, também, nesta matéria, a incidência do disposto no §
40 do art. 40 da Constituição de 1988:

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo.

§ 4° - 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".

Esse dispositivo, inserido na seção dedicada aos servidores
públicos, deixa límpido que os trabalhadores dessa categoria que
exercem suas funções sob situação excepcional fazem jus a
tratamento diferenciado no que diz respeito a condições para
aposentadoria. Ora, é desnecessário esforço cognitivo para se
perceber que o policial labora. sob condições extremamente árduas,
em que sua integridade física e sua saúde são permanentemente
prejudicadas e colocadas em risco. Não resta a menor dúvida de que
o servidor policial é juridicamente destinatário da exceção
constitucional sobreposta à regra geral de aposentadoria do servidor.
A Organização Internacional do Trabalho - OIT -, em pesquisa
realizada em vários países, reconhecida pela Organização das
Nações Unidas - ONU -, classificou a atividade policial como a 28 mais
estressante do mundo, perdendo apenas para a dos mineiros das
minas de carvão.

Esclareça-se que a menção do constituinte a lei complementar induz
ao entendimento de que se trata, necessariamente, de legislação
federal, pois, no âmbito da interpretação da técnica constituinte e,
igualmente, no plano da lógica federativa esposada pela Carta Magna,
as referências a tal modalidade de produção legiferante se destinam
ao Congresso Nacional.

Existe em nossa ordem jurídica norma que trata expressamente das
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condições especiais de aposentadoria do funcionário policial. Trata-
se da Lei Complementar n° 51, de 1985. Essa norma, conforme
reiterado entendimento de nossa jurisprudência, foi recepcionada pela
Constituição de 1988. E o caso do julgado seguinte, relatado pelo
eminente Desembargador Caetano Levi:

"Ementa: Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação
declaratória. Aposentadoria especial. Ocupante de cargo de natureza
policial. Lei Complementar n° 51, de 1985. Recepção pela
Constituição da República, de 1988. Emenda à Constituição n°20, de
1998. Irrelevância. Sentença confirmada.

1 - A ordem jurídica surgida com a nova Constituição recepciona as
normas infraconstitucionais anteriores que sejam compatíveis.

2 - Somente o constituinte originário pode determinar a revogação
por não-recepção das normas infraconstitucionais. Este poder não é
estendido ao constituinte derivado.

3 - A Lei Complementar n° 51, de 1985, foi recepcionada pela
Constituição da República de 1988 ante a ausência de
incompatibilidade. E não foi afetada pela Emenda à Constituição n°
20, de 1998, continuando em vigor até edição de' nova lei
complementar.

4 - O servidor público ocupante de cargo de natureza policial tem
direito à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n° 51,
de 1985, desde que satisfeitos os respectivos requisitos." (Apelação
Cível n° 1.0000.00.343914-8/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Apelantes: 10) Jd V Vara Fazenda Comarca Belo Horizonte; 20)
Estado Minas Gerais - Apelado(s): Edson David Urzedo.)

Abrahão Kfouri esclarece que não apenas a mencionada legislação
foi recepcionada pela ordem instaurada pela Carta de 1988, como sua
aplicação é geral a toda a categoria policial civil:

"A Lei Complementar n° 51, de 20 de dezembro de 1985, que
estabeleceu poderem os policiais civis aposentar-se após cumprirem
trinta anos de serviço público, desde que vinte anos tenham sido
prestados em atividade estritamente policial, está em pleno vigor,
recepcionada que foi pela Constituição de 1988, cujo texto também
acolheu a possibilidade de lei complementar disciplinar, excepcional e
especialmente, a aposentadoria de servidores sujeitos a regime de
trabalho insalubre, penoso ou perigoso ( ... )

rÃ



Como a própria Constituição prevê - e assim já previa a Emenda
Constitucional n° 1/69, sob cuja égide foi elaborada e sancionada a
Lei Complementar n° 51 - a aposentadoria dos policiais civis decorre
de lei especial, derrogatória, nos casos por ela tratados, das normas
de caráter geral que porventura disciplinem de forma diversa
determinada situação. Mesmo norma posterior, de caráter geral, não
revoga nem modifica a lei especial anterior, a teor do que dispõe a Lei
de Introdução ao Código Civil.".

Assinale-se, ainda, que a legislação citada se encontra, atualmente,
sob revisão no Congresso Nacional, que vem apreciando o Projeto de
Lei Complementar n° 149, do Senado Federal, de autoria do Senador
Romeu Tuma. Destacamos, a seguir, extratos de pareceres emitidos
por Comissões da Câmara dos Deputados, nos quais se faz referência
expressa à matéria objeto da proposição em análise:

Voto da Deputada Veda Crusius, relatora na Comissão de
Constituição e Justiça:

"Sabiamente, a Lei Complementar n° 51, de 20 de dezembro de
1985, concedendo aposentadoria especial aos servidores públicos
policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Não há nenhuma dúvida de que a profissão do policial, seia ele da
esfera federal, seia da estadual, é sempre perigosa ( ... )

Em termos concretos, os servidores policiais são detentores de um
poder que o Estado delega a uma categoria especial de servidores.
Isso os torna uma categoria diferenciada, porque com seu trabalho
meritório, perigoso e estressante são destinados a garantir, até com o
risco da própria vida, a integridade física e o patrimônio dos cidadãos
comuns.

Julgamos, assim, que o direito dos policiais a uma aposentadoria
especial é algo de que são justificadamente merecedores". (Grifo
nosso.)

Voto do Deputado Arnaldo Faria de Sã, relator na Comissão de
Trabalho:

"O direito dos policiais tanto os da esfera estadual Quanto OS da
esfera federal à aposentadoria especial é inquestionável,
enquadrando-se naqueles casos ressalvados no § 40 do art. 40 da
Constituição que ampara as atividades exercidas sob "condições
especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física" ( ... )
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Tanto é que a Lei Complementar n° 51/85 foi justa e sabiamente

recepcionada pela Constituição Federal vigente". (Grifo nosso.)
Voto do Deputado Sebastião Madeira, na Comissão de Seguridade

Social:

quanto os da federal à aposentadoria especial, enquadrando-se
naqueles casos ressalvados no § 4° do art. 40 da Constituição que
ampara as atividades exercidas sob 'condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física" ( ... )" (Grifo nosso.)

A proposta de modificação constitucional em exame é pertinente a
nossa ordem jurídico-constitucional, em vista da análise por nós
realizada. Nossa Constituição Estadual distingue três grandes grupos
de servidores permanentes da administração, quais sejam os
servidores civis, os servidores policiais e os militares. A cada um deles
é atribuído um conjunto de regras específicas, malgrado a existência
de um arcabouço normativo fundamental comum. Vê-se, partindo
dessa premissa, que as disposições constitucionais relativas à
aposentadoria do servidor policial merecem mesmo um texto mais
claro, objetivado pela proposição sob comento; cumpre, entretanto,
para melhor atender aos fins a que se destina o processo legislativo,
aperfeiçoar os termos da proposta de emenda à Constituição, sem
alteração de conteúdo jurídico, motivo pelo qual apresentamos, na
conclusão, o Substitutivo n° 1.

No substitutivo em questão a modificação propugnada já não passa
a incidir sobre o art. 36, que trata de servidores civis, mas sobre o art.
38, que trata especificamente do servidor policial. Exclui-se, ainda, a
referência à Lei Complementar Federal n° 51, de 1985, tendo em vista
que, com sua menção, o texto constitucional ficaria atrelado a
especifica regra federal, obrigando-o a mudanças sempre que ela
mudasse, o que, aliás, deve ocorrer no futuro próximo, conforme
verificamos no Congresso Nacional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 83/2004 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado.

rÁ
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 38 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 38 - ..................................
Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil

obedecerá ao disposto em lei complementar federal.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Chico Simões, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.714/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.714/2004, de autoria do Deputado Adalclever
Lopes, que declara de utilidade pública o Hospital Dr. Otávio
Gonçalves, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú, 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° 1.71412004
Declara de utilidade pública o Hospital Dr. Otávio Gonçalves, com

sede no Município de Cachoeira de Pajeú.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Dr. Otávio

Gonçalves, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA BT REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 3/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise e da Deputada Ana Maria
Resende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: i 8 Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n

o
s 297 e 298/2004

(encaminham o Projeto de Lei Complementar n° 56/2004 e Processo
de alienação de terras devolutas, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 1.925 a 1.928/2004 - Projeto de
Resolução n° 1.929/2004 - Requerimentos n os 3.439 a 3.451/2004 -
Comunicações: Comunicações da Deputada Maria Olívia e dos
Deputados Leonardo Quintão e Sebastião Navarro Vieira -
Comunicações não Recebidas: Comunicações dos Deputados
Leonardo Moreira e Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem;
homenagem póstuma - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Maria Olívia e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras da Sra.
Presidente - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria
Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
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Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé
Mala.

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 das atas das reuniões anteriores.

P Parte
V Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Ana Maria Resende, 2'-Secretária "ad hoc", procede à

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

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 297/2004*

Belo Horizonte, de outubro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do disposto no inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa Egrégia
Assembléia o apenso projeto de lei, que dá nova redação ao § 30 do
art. 40 da Lei Complementar n° 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe
sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis estaduais.

A iniciativa visa incluir, no corpo da Lei, a indicação do número de
anos decorridos desde a Independência do Brasil, contados a partir de
1822, a exemplo da praxe legal adotada com referência à efeméride
da Inconfidência Mineira.

Ao formular a proposição, levei em conta que os atos normativos
federais já incluem a data da Independência como referencial,
considerando-o um daqueles símbolos nacionais, de natureza
abstrata, que funcionam como subsídio no processo de construção da
cidadania. Aliás, o legislador constituinte não se omitiu a respeito, e o
inciso 1 do art. 40 da Constituição Federal em vigor inclui a
independência como um dos princípios que regem as relações da
Nação.
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Ocorre que do conceito de "independência" derivam as noções de

soberania e de autonomia, que Minas e os mineiros arrolam entre
seus ideais mais consagrados. Efetivamente, foi entre nós que
surgiram os primeiros movimentos nativistas, coroados com a
Inconfidência, e nosso Estado é considerado, por isso mesmo, o berço
da Independência. O Sete de Setembro de 1822 constitui para nós,
portanto, um dos símbolos estaduais, a ser formalmente agregado ao
da Inconfidência Mineira e àqueles outros, de natureza materializável -
constantes do art. 7 0 da Constituição Mineira - que são a bandeira, o
hino e o brasão.

Considero, assim, que fazer constar do fecho de nossos atos
normativos a referência à Independência do Brasil é questão de
coerência e de oportunidade, sobre o que estou certo de que esse
Parlamento mostrar-se-á sensibilizado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 56/2004
Dá nova redação ao art. 40 da Lei Complementar n° 78, de 9 de julho

de 2004, 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.

Art. 1° - O § 30 do art. 40 da Lei Complementar n° 78, de 9 de julho
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - ...........................................
§ 30 - O fecho conterá o local e a data da lei, bem como indicações

dos números de anos decorridos desde a Inconfidência Mineira e
desde a Independência do Brasil, contados a partir de 1789 e de
1822, respectivamente, seguidas da assinatura da autoridade
competente."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 298/2004*

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

ri-&1
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Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

Egrégia Assembléia, nos termos do inciso XXXIV do art. 62 da
Constituição do Estado, o processo elaborado pelo Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais - ITER, referente à alienação do imóvel
que especifica, a Alexandre Kennedy Otoni.

São essas, em síntese, as razões apresentadas pelo Diretor
Fundiário do ITER:

"O ]TER, nos termos do § 10 do art. 10 da Lei n° 11.020, de 8 de
janeiro de-1993, vem solicitar de V. Exa. que encaminhe Mensagem à
Egrégia Assembléia Legislativa pedindo aprovação para a alienação
ou concessão de terra devoluta ao cidadão Alexandre Kennedy Otoni,
após cumpridos todos os procedimentos legais exigidos, a fim de que
a Augusta Assembléia Legislativa, nos termos do inciso XXXIV do art.
62 da Constituição Estadual, aprove a alienação da terra devoluta
especificada, ao respectivo beneficiário, através de resolução e em
conseqüência o respectivo título seja expedido por esse Instituto.".

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea "a", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17 de junho de 1993.

- Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias dos convênios realizados pela
Secretaria de Transportes e Obras Públicas. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/co art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Aparecida Gama, da Secretaria de Mulheres, solicitando a
criação, nesta Casa, de uma Comissão Permanente de Política para
as Mulheres.

Do Sr. Tadeu Mendonça, Secretário Executivo da Associação
Mineira de Municípios, solicitando que os parlamentares desta Casa
intercedam junto aos congressistas por Minas Gerais em favor da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Federal n°
25512004. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

2 a Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - 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° 1.925/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Política de Apoio à Agricultura Urbana do Estado de Minas

Gerais será formulada e executada como parte da política agrícola,
em harmonia com a política urbana, e estará voltada para a segurança
alimentar e nutricional da população, em bases sustentáveis.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito desta lei, como agricultura
urbana o conjunto de atividades de cultivo de hortaliças, plantas
medicinais, espécies frutíferas e flores, bem como a criação de
animais de . pequeno porte, piscicultura e a produção artesanal de
alimentos e bebidas para o consumo humano.

Art. 20 - A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana contribuirá
com a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana.

Art. 30 - São objetivos da Política Estadual de Apoio à Agricultura
Urbana:

- ampliar as condições de acesso à alimentação e aumentar a
disponibilidade de alimentos, inclusive para autoconsumo;

II - gerar empregos e renda, especialmente por meio da agregação
de valor aos produtos;

III - proteger a saúde e o estado nutricional do grupo materno-infantil
e de outros grupos específicos, combatendo a desnutrição e: a
mortalidade materno-infantil;

IV - ampliar e qualificar os programas institucionais de alimentação
em escolas, creches, hospitais, asilos, restaurantes populares,
estabelecimentos penais e outros;

V - garantir a qualidade higiênico-sanitária, nutricional e tecnológica
dos alimentos produzidos no seu âmbito;

VI - estimular práticas alimentares e estilo de vida saudáveis;
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VII - promover o trabalho familiar e de cooperativas, associações e
outras organizações da economia popular e solidária;

VIII - promover a eqüidade de gênero, raça e etnia, com garantia de
acesso aos recursos gerados e ao seu controle;

IX - estimular práticas de cultivo, criação e beneficiamento que
previnam, combatam e controlem a poluição e a erosão em quaisquer
de suas formas; protejam a flora, a fauna e a paisagem natural e
promovam o manejo ecológico dos solos e dos recursos hídricos;

X - estimular práticas que evitem, minimizem, reutilizem, reciclem,
tratem e disponham adequadamente dos resíduos poluentes,
perigosos ou nocivos ao meio ambiente, à saúde humana e ao bem-
estar público;

XI - estimular a cessão de uso de imóveis particulares para o
desenvolvimento, em parceria, de programas de combate à fome e à
exclusão social;

XII - aproveitar os imóveis públicos não utilizados ou subutilizados;
XIII - promover a realização de diagnósticos urbanos participativos.
Art. 4° - A utilização de imóvel com agricultura urbana, nos termos

desta lei, será considerada como indutora da função social da
propriedade, sem prejuízo da aplicação de outros instrumentos
definidos pelos municípios em conformidade com o art. 186 da
Constituição Federal.

Art. 50 - A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será
desenvolvida mediante cooperação com a União e os municípios, de
acordo com sua autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbitos estadual e municipal.

Art. 60 - São instrumentos da Política Estadual de Apoio à Agricultura
Urbana:

- o crédito e o seguro agrícola;
II - a educação e a capacitação;
III - a pesquisa e a assistência técnica;
IV - a certificação de origem e a qualidade de produtos.
Parágrafo único - Os instrumentos de que trata o "caput" deste artigo

serão compatibilizados com outros instrumentos consignados nos
institutos jurídicos, tributários e financeiros no planejamento municipal,
especialmente nos planos diretores ou nas diretrizes gerais de uso e
ocupação do território dos municípios, com o objetivo de contemplar



18
aspectos de interesse local e garantir as funções sociais da cidade e
da propriedade, nelas incluídos a vocação ecológica, o meio ambiente
e o patrimônio cultural.

Art. 70 - A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será
planejada e executada de forma descentralizada, com a participação
direta dos beneficiários nas instâncias de gestão pertinentes.

Art. 80 - As ações de apoio à agricultura urbana dar-se-ão de forma
integrada entre si e com as ações de segurança alimentar e nutricional
sustentável, com habitação, assistência social, saúde, educação,
geração de emprego e renda, formação profissional e proteção
ambiental.

Art. 90 - A gestão da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana
observará os seguintes procedimentos:

- coordenação das ações destinadas à consecução dos seus
objetivos;

II - análise da viabilidade técnica e econômica das ações e dos
projetos a serem desenvolvidos;

III - orientação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da
execução das ações e projetos desenvolvidos;

IV - viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao
desenvolvimento de suas ações;

V - estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas,
a fim de potencializar as suas ações;

VI - desenvolvimento de atividades de formação profissional,
especialmente nas áreas da produção, da administração e da
comercialização;

VII - estabelecimento de parcerias com organizações não
governamentais, universidades e outras instituições de ensino,
visando à realização de cursos e outras atividades pedagógicas;

VIII - promoção da divulgação de suas atividades, especialmente
entre os beneficiários prioritários referidos no art. 10 desta lei;

IX - manutenção de cadastro dos projetos desenvolvidos no seu
âmbito;

X - identificação e seleção de imóveis públicos e privados aptos,
especialmente daqueles sob linhas de transmissão de energia, e
destinação para agricultura urbana;

Xl - constituição de espaços públicos destinados à comercialização
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dos produtos da agricultura urbana, tais como feiras, exposições,
mercados e centrais de abastecimento;

XII - estímulo à comercialização dos produtos da agricultura urbana
por meio da criação de espaços privados, tais como feiras e centrais
de comercialização e abastecimento;

XIII - estímulo à criação de redes solidárias que articulem os
agricultores urbanos às organizações de consumidores;

XIV - promoção da utilização de selo(s) de identificação de origem e
qualidade dos produtos da agricultura urbana;

XV - promoção de formas e instrumentos de agregação de valor aos
produtos.

Art. 10- São beneficiários prioritários da Política Estadual de Apoio à
Agricultura Urbana as pessoas em situação de insegurança alimentar
e nutricional.

Parágrafo único - Na definição da população em situação de
insegurança alimentar será consultado o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais -
CONSEA-MG -, estabelecido pela Lei Delegada n° 95, de 29 de
janeiro de 2003.

Art. 11 - A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será
executada com recursos públicos e privados.

Parágrafo único - Constituem fontes de recursos dessa política:
- dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe

forem destinados;
II - repasses da União;
III - recursos provenientes de contratos, convênios e de outros

ajustes celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

IV - recursos do sistema público de financiamento estadual e federal,
especialmente os destinados para população de baixa renda e
microempreendedores;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI - outras fontes.
Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2004.
Padre João
Justificação: 0 projeto de lei procura reunir recomendações da 11
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Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de
consolidar o apoio à agricultura urbana, como uma alternativa de
geração de oportunidades de trabalho e renda para a população
mineira, e de contribuir para o combate à fome e à miséria.

A iniciativa visa estabelecer definições, objetivos, instrumentos e
procedimentos específicos, em consonância com os objetivos da
política urbana e da política agrícola estadual.

A aprovação e a execução da política proposta possibilitará a
valorização econômica e social da agricultura urbana, através da
conexão entre o abastecimento e a produção local e da sua
integração às políticas de desenvolvimento urbano e de segurança
alimentar e nutricional sustentável.

O projeto parte da existência de um reconhecimento crescente dos
organismos internacionais multilaterais e das organizações não
governamentais., sobre a importância da agricultura urbana.
Organizações das Nações Unidas, como a FAO - agricultura e
alimentação -, o PNUD - desenvolvimento - , a OMS - saúde - e o
Unicef - infância - têm coordenado atividades de cooperação com; o
setor privado, grupos da sociedade civil e entidades públicas, para
facilitar o intercâmbio de informação e apoiar experiências de
agricultura urbana.

Estudos desenvolvidos pela FAO em diversos países mostram a
importância da agricultura urbana para minorar numerosos problemas
enfrentados pela população das cidades, especificamente as parcelas
mais carentes dos países mais pobres ou que apresentam grandes
desigualdades sociais. Segundo a FAO, a experiência mundial indica
que a agricultura urbana pode responder positivamente às mudanças
demográficas, econômicas e relativas ao uso da terra, redescobrindo
modos tradicionais de prover as necessidades da população urbana e
inventando outros.

A agricultura urbana pode contribuir na ocupação e no aumento da
renda, com conseqüente melhoria de qualidade de vida da população
pobre. Pode ainda alterar a qualidade da dieta alimentar dessa
população e aumentar os recursos nas comunidades através de
agregação de renda, seja essa obtida por meio de venda direta para a
população moradora nos entornos da comunidade ou de algum pré-
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processamento. Para isso, é fundamental descrever procedimentos
de ação, destacando o processo educativo, incluindo capacitação
técnica com noções básicas de higiene, produção, processamento,
comercialização e gerenciamento.

For essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.926/2004
Declara de utilidade pública a CADA, Casa de Apoio ao Drogado e

ao Alcoólatra, com sede em Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a CADA, Casa de Apoio

ao Drogado e ao Alcoólatra, com sede em Pouso Alegre.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a CADA, Casa de Apoio ao

Drogado e ao Alcoólatra, com sede em Pouso Alegre, entidade de
utilidade pública, representa tão-somente o reconhecimento do
relevante papel que a instituição desempenha junto à comunidade.

A CADA é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,
em funcionamento desde 14/5/2003, que tem como princípios básicos
e essenciais a não-discriminação dos indivíduos pela sua raça, credo
ou preferência política e religiosa.

A associação tem por finalidade promover a saúde, a qualidade de
vida e a recuperação de pessoas dependentes de substâncias
químicas, drogas e álcool, podendo também promover em qualquer
segmento da sociedade civil, atividades que comportem orientação,
prevenção e combate à dependência química, através de palestras,
conferências, seminários, etc., junto a seus membros associados,
contribuindo assim para o exercício da cidadania.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.927/2004

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Dependentes
Químicos Portal da Vida, com sede em Pouso Alegre.

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

Dependentes Químicos Portal da Vida, com sede em Pouso Alegre
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, setembro de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a Associação de Apoio a

Dependentes Químicos Portal da Vida, com sede em Pouso Alegre,
entidade de utilidade pública, representa tão-somente o
reconhecimento pelo relevante papel que a entidade desempenha
junto à comunidade de promover medidas de interesse público.

A Associação é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter
filantrópico, em funcionamento há mais de dois anos, tem corno
princípios básicos e essenciais a não-discriminação dos indivíduos
pela sua raça, credo ou preferência política e religiosa. Sua finalidade
é dar assistência a dependentes químicos do sexo feminino, tornando
possível sua recuperação, através de internamento pelo prazo que for
necessário para sua reintegração no meio social, contribuindo para o
exercício da cidadania.

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

PROJETO DE LEI N° 1.928/2004
Dá a denominação de Jair de Andrade Rezende ao acesso

rodoviário que liga a cidade de lngaí à BR-354.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica denominado Prefeito Jair de Andrade Rezende o

acesso asfáltico rodoviário que liga a cidade de lngaí à Rodovia BR-
354.

Ai. 20 - O acesso rodoviário tem uma extensão de 5,51km, saindo da
cidade de lngaí até o entroncamento na Rodovia BR-354, que liga a
cidade de Lavras à cidade de Luminárias.

Ai. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios públicos

estaduais com o nome de personalidades que fazem parte, de algum
modo, da história de uma determinada comunidade. A conclusão do
acesso rodoviário de lngaí está sendo executada, e a denominação é
uma justa homenagem a ser deferida ao grande homem público,
bastante querido daquela comunidade.

O Sr. Jair de Andrade Rezende faleceu em 14/7/2004, exercendo o
cargo de Vice-Prefeito, e foi em sua vida pública um dos grandes
articuladores da emancipação político-administrativa do Município de
Ingaí, juntamente com seu pai, Arthur Oscar de Rezende. Iniciou sua
carreira política em 1966, quando se elegeu Vereador pelo PSD
exercendo mandato por dois períodos, de 1967 a 1970 e de 1973 a
1977. Em 1982 foi eleito Prefeito Municipal pelo MDB, exercendo
mandato de 1983 a 1988. Em 1992, foi novamente eleito Prefeito
Municipal pelo PMDB, exercendo mandato de 1993 a 1996. Em 2000,
foi eleito Vice-Prefeito Municipal de lngaí pela Coligação PMDB-PTN-
PHS, e permaneceu no cargo no período de 1 0/1/2001 até seu
falecimento em 1417/2004.

O envolvimento político do Sr. Jair durante a sua vida pública
contribuiu especialmente para o desenvolvimento do município,
principalmente enfocando ações no setor de serviços básicos das
áreas de educação, saúde e saneamento. Ele lutou muito para a
concretização do asfaltamento da rodovia que liga Lavras a
Luminárias, via lngaí, por isso é justa a homenagem que se pretende
fazer a esse homem público.

- 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 RESOLUÇÃO N° 1.929/2004
Susta os efeitos do § 1° do art. 11 do Decreto n° 43.756, de 2 de

março de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Ficam sustados os efeitos do § l°do art. 11 do Decreto n°

43.756, de 2 de março de 2004, que contém o Regulamento de
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Promoções de Praças das instituições militares do Estado de Minas
Gerais, nos termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do
Estado.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: Trata o presente projeto de exercer um mecanismo de

controle inafastável, qual seja o poder de sustar os efeitos de ato
normativo que exorbite os limites do poder regulamentar, na medida
em que, à luz da Constituição de 1988, excetuada a hipótese do art.
84, VI, da aludida Carta, os decretos se prestam exclusivamente à fiel
execução da lei.

Com fulcro no art. 62, XXX, da Constituição do Estado, o dispositivo
cujos efeitos se pretende sustar por meio deste projeto é o § 1° do art.
11 do Decreto n° 43.756, de 2004. Em sendo tal decreto o que veicula
o Regulamento das Promoções de Praças das instituições militarés
mineiras, temos que ele se propõe a operacionalizar e explicitar o teor
das leis, sem feri-Ias, que trazem todas as modalidades de promoção
aplicáveis aos policiais e aos bombeiros militares do Estado, bem
como os processos e requisitos que levam a essas promoções.

Ocorre que a finalidade de promover a "fiel execução" das leis foi
afrontada pelo § 1° do art. 11 do Decreto n° 43.756, de 2004, porque
ali - quando estava se tratando especificamente da promoção por
tempo de serviço, a qual foi instituída pela Lei Complementar n°
74/2004 - se iniciou uma cadeia de remissões a outros artigos; cadeia
essa que, na prática, trouxe consigo uma ampliação inconstitucional
do rol de requisitos a serem cumpridos pelos cabos e pelos soldados,
na condição de candidatos à promoção por tempo de serviço

A colisão é tão notória quanto absurda. Veja-se que o aludido § 1°
do art. 11 - que trata dos casos de promoção por tempo de serviço,
que foi instituída pela Lei Complementar n° 74/2004 - nos remete às
mesmas regras do art. 10, que é relativo às promoções por
antiguidade e merecimento inseridas na Lei n° 5.301, de 1969. Isso foi
feito, por mais que essas se tratem de hipóteses normativas diferentes
e por mais que tenha havido uma lei complementar especificamente
destinada à instituição da figura da promoção por tempo de serviço.
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Para que se elucide patentemente o alegado, segue o teor daquele
primeiro dispositivo citado:

"Art. 11 - ..........................................................
§ 1° - Às pragas candidatas à promoção por tempo de serviço aplica-

se o disposto nos	1°, 20 e 30 do art. 10". (Grito nosso.)
Por seu turno, no art. 10 do Decreto n° 43.756, de 2004, encontra-

se, em seu § 1°, uma segunda remissão, qual seja a referente ao art.
12. Novamente faço questão de explanar o conteúdo da norma citada:

"Art. 10- ..........................................
§ 1° - A praça q ue vier a ser ating ida por q ualq uer das restrições

previstas no art. 12 para promoção por anti guidade e merecimento,
não terá acesso à graduação imediata, ainda que esteia incluída no
Quadro de Acesso". (Grifo nosso.)

Conflito algum haveria se os requisitos exigidos para as promoções
por merecimento e antiguidade coincidissem ou não fossem
contraditórios com os requisitos estabelecidos na lei específica da
promoção por tempo de serviço; observemos, contudo, que a
remissão ao art. 12 do Decreto n° 43.756 encerra o ciclo remissões,
apresentando um cenário de discordância consistente em vários,
literalmente, vários dispositivos.

Para que se confronte os limites do aludido decreto com a Lei
Complementar n° 74, é necessário comparar, passo a passo, o
estabelecimento de requisitos à figura da promoção por tempo de
serviço. Quem quer que faça isso, assustar-se-á com as maiores
restrições que foram acrescidas aos Cabos e aos Soldados que
vierem a solicitar a promoção pelo decurso de dez anos de serviço na
mesma graduação.

Apenas para ilustrar o que tenho dito, tomo, como exemplo, a
estatística dessa primeira grande leva de Soldados promovidos no dia
714/2004, pois, dos 8 mil promovidos, tivemos cerca de 300 militares
que viram sua promoção inviabilizada por força dos requisitos que não
estavam na Lei Complementar n° 74, mas que foram absurda e
inconstitucionalmente criados pelo Decreto n° 43.756.

A comparação é direta e a fazemos aqui mesmo. A seguir, temos
uma tabela em que a coluna da esquerda traz o texto do art. 2 0 da Lei
Complementar n° 74, de 2004 e a coluna da direita apresenta o texto
do art. 12 do decreto que regulamenta as promoções das praças das
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instituições militares do Estado.

* A referida tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
do dia 5.11.2004.

Ora, o rol de requisitos da Lei Complementar n° 74 - que fez inserir
no Estatuto dos Militares a figura da promoção por tempo de serviço -
é taxativo. Não se trata de um rol que estava à disposição de
acréscimos pelo Poder Executivo, no exercício do seu poder
regulamentar. A reserva legal é forte e irredutível aqui, porque não
cabe ao Executivo diminuir nem dificultar o acesso ao gozo de direito
que foi instituído em lei.

Nesse sentido, é sempre pertinente a lição de Hely Lopes Meirelles,
no sentido de que, "sendo o regulamento, na hierarquia das normas,
ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restrin gir ou am pliar suas
disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela
traçados, ou completá-la, fixando critérios técnicos e procedimentos
necessários para sua aplicação". (Grifo nosso.)

Exposto tudo isso, não há como seguirmos considerando como
válido o § 1° do art. 11 do Decreto n° 43.756. A exorbitância em
relação aos limites do poder regulamentar é tão cristalina, que não é
possível que sigamos vendo centenas de militares - Cabos e Soldados
- serem cerceados em seu direito de ser promovidos por um mero
decreto que não se limitou ao seu papel constitucional de fiel executor
da lei. Se era para restringir mais ou menos, quem deveria haver
decidido sobre isso seria esta própria Casa Legislativa.

Por essas razões é que solicito o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de resolução, com o qual exercitaremos o
devido controle dos limites dos atos normativos do Poder Executivo,
tal como rege o art. 62, XXX, da Constituição Estadual.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.439/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja

formulado apelo ao Prefeito Municipal de Viçosa com vistas a que seja
retomado o diálogo com os professores municipais em greve. (- A
Comissão de Educação.)

N° 3.44012004, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado
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voto de congratulações com a COPASA-MG pelo recebimento do
título Empresa do Ano de Saneamento Ambiental. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 3.430/2004, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.441/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à EMATER pela implementação
do Programa Integrado das Bacias Hidrográficas para Recuperação
de Nascentes. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.442/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a FHEMIG pelo transcurso do
27° aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.443/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à FHEMIG pelo transcurso do 27°
aniversário de sua fundação. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
se ao Requerimento n° 3.442/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.44412004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fábio Maia Viani pela
posse como Juiz do Tribunal de Alçada. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.445/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fábio Maia Viani por sua
promoção ao cargo de Juiz do Tribunal de Alçada. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 3.444/2004, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.446/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Rádio e TV no Estado de Minas Gerais - SINTERT-
MG -, nas pessoas de seus Diretores, pelo transcurso dos 82 anos do
rádiobrasileiro. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.447/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à COPASA-MG pelo transcurso
de seus 41 anos de fundação e pelo recebimento do título de melhor
empresa estatal de saneamento do País. (- Semelhante proposição foi

rs



28

apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira.
Anexe-se ao Requerimento n° 3.430/2004, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 3.448/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à  MPIV Engenharia pelo
transcurso de seus 25 anos de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.44912004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à empresa Plantar S.A. -
Planejamento Técnico e Administrativo de Reflorestamento pelo
recebimento do VI Prêmio Minas - 2003-2004. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 3.450/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Eurico da Cunha Neto, Delegado de Polícia da
Comarca de Juiz de Fora com vistas a que se faça o levantamento da
vida pregressa do Sr. Sérgio Rodrigues, Agente Penitenciário, no que
se refere a possível envolvimento desse servidor em fatos delituosos
no Município de Liberdade e a sua saída da Polícia Ferroviária
Federal.

N° 3.451/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Eurico da Cunha Neto, Delegado de Polícia da
Comarca de Juiz de Fora com vistas a que se faça o levantamento da
vida pregressa do Sr. Flávio Moreira de Oliveira, Diretor-Geral das
Penitenciárias José Edson Cavaliere e Prof. Ariosvaldo Campos Pires,
em Juiz de Fora. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia e dos Deputados Leonardo Quintão e Sebastião Navarro
Vieira.

Comunicações não Recebidas
- A Mesa deixa de receber as seguintes comunicações:

COMUNICAÇOES
Do Deputado Leonardo Moreira, dando ciência a Casa do

falecimento do Sr. José Ferraz, ex-Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, em Itapecerica, em 31/1012004. (- Idêntica comunicação foi
apresentada anteriormente pela Deputada Maria Olívia.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. José Ferraz, ex-Presidente do Tribunal de Contas
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do Estado, ocorrido em Itapecerica, em 31/10/2004. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria
01 iv ia.)

Questão de Ordem
A Deputada Maria Olivia - Sra. Presidente, solicito que a Casa faça

1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-Presidente da Assembléia
e Conselheiro do Tribunal de Contas José Ferraz.

Homenagem Póstuma
A Sra. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pela Deputada Maria Olívia, solicita que se faça 1 minuto de
silêncio em homenagem póstuma ao Conselheiro José Ferraz.

- Procede-se à homenagem póstuma.
A Sra. Presidente - A partida súbita do colega Deputado José Ferraz

nos lembra que devemos manter nossa lâmpada repleta do azeite das
boas ações, da amizade e da construção de um mundo com mais paz.
Que Deus o abençoe e já o tenha recebido em seus braços!

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olívia.
A Deputada Maria Olívia - Domingo, dia 31, o meu amigo, ex-

Presidente desta Casa, Conselheiro do Tribunal de Contas, partiu
para a eternidade.

Conselheiro José Ferraz, você não nos preparou, e partiu sem nos
avisar que a sua hora estava prestes a chegar.

Nós todos, que tivemos o privilégio de conhecê-lo e de conviver com
você, estamos realmente de luto, assustados.

José Ferraz era uma pessoa que transmitia paz. Era calmo, franco,
leal aos amigos. Pai exemplar de Luciano e Leonardo, avô coruja de
Felipe, marido e companheiro da minha amiga Nara Ferraz.

Quando cheguei a esta Casa, em 13 de novembro de 1991, foi o
Conselheiro quem me recebeu, conduziu-me ao Plenário e também
me ensinou a caminhar pelos corredores confusos da Casa. Antes,
porém, levou-me à nossa capela. Lembro-me bem de suas palavras:
"Maria Olívia, quando você se sentir triste, venha para cá; aqui você
encontrará paz". Que essa paz. Conselheiro, seja a sua companhia na
eternidade. Uma paz infinita, uma alegria de poder contemplar a face
de Cristo.

Saudades todos nós sentiremos. As lembranças serão muitas, mas
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temos a certeza de que você estará nos olhando e intercedendo por
nós.

O Conselheiro José Ferraz exerceu a profissão de advogado, foi
Presidente do IPSEMG, Deputado Estadual por três legislaturas,
Secretário de Estado, Conselheiro e Presidente do Tribunal de
Contas. Nesta Casa, foi Líder do Governo, Presidente de comissões e
da Mesa Diretora. Era um verdadeiro líder, um conciliador, um homem
discreto, humano e, acima de tudo, companheiro.

Quando Deputado, passei a conviver com os seus familiares. Por
diversas vezes estive em sua fazenda, em Carmo da Mata, onde
passei horas agradáveis e inesquecíveis. A nossa chegada era
festejada por ele, um anfitrião para ninguém botar defeito.

Desde que comprou a fazenda, fez dela o seu refúgio. Ela nunca
será a mesma. E como aquela música: "Naquela mesa está faltando
ele, e a saudade dele está doendo em mim". Sabemos que não
apenas na mesa da fazenda está faltando ele. Fará falta aos seus
familiares, aos seus funcionários e aos seus amigos. Mas será Nara,
sua esposa e companheira, quem mais sentirá a sua falta. Com o
passar dos dias, a solidão e a saudade se unirão e, mesmo com o
dinamismo e a coragem que ela tem, a sua ausência será um grande
vazio na família Ferraz. As festas na fazenda não serão mais as
mesmas; o Natal e o Dia dos Pais serão tristes, porque o patriarca não
estará presente.

Você, amigo José Ferraz, não acompanhará o crescimento de seu
único neto, o seu Felipe, que, tenho certeza, guardará as melhores
lembranças do vovô coruja.

Não estava aqui para me despedir do amigo, do Conselheiro José
Ferraz, mas guardarei a lembrança de um verdadeiro amigo, um
colega que muito me ensinou na vida pública, uma pessoa que tinhà a
maior virtude de um ser humano: a gratidão. Sim, gratidão era
realmente uma marca de José Ferraz.

Amigo José Ferraz, descanse em paz. Você mesmo confortará Nàra
e seus filhos, Lu e Leo, e zelará por eles. Nós, seus verdadeiros
amigos, sentiremos muita saudade!

Quero também, neste momento, cumprimentar os meus colegas
Bejani e Marília, que se elegeram Prefeitos. Sentiremos a falta de
José Ferraz e também de você, Bejani, e de você, Marília. Muito
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obrigada, Sra. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Exma. Sra. Presidente, colegas

Deputadas e Deputados, amigos da galeria e os que nos
acompanham pela TV Assembléia, senhoras e senhores, na manhã
de ontem, ao tomar ciência do desaparecimento de nosso querido e
dileto amigo José Ferraz, rabisquei algumas considerações, que,
aliás, poderia fazer sem a necessidade de ler. Falo do coração, do
sentimento daquele que, sem dúvida, representou o povo mineiro
nesta Casa, na Secretaria de Estado, no IPSEMG e, ultimamente, no
Tribunal de Contas do Estado.

Sempre tive um relacionamento próximo com o Deputado Estadual,
Conselheiro e amigo José Ferraz. Gostava muito de ouvir suas
corretas ponderações, acima de tudo eivadas por princípios éticos e
de moralidade pública. Esta Casa tem o grande pesar de ver o
desaparecimento prematuro de um parlamentar querido, que deixou
sua família, os amigos e o Tribunal de Contas, onde, como
Presidente, teve grande responsabilidade, dirigindo os destinos das
contas públicas de nosso Estado.

Caríssimos Deputados, nossa vida é efêmera. Resta-nos, acima de
tudo, a trajetória do cidadão, da vida parlamentar, do chefe de família,
do pai, do avô, do amigo e, principalmente, daquele que constituiu,
como José Ferraz, um corolário de grandes amizades no setor político
e no convívio social que construiu. Ratificando as palavras de nossa
colega Deputada Maria Olívia, sentimos a imensa dor da perda. V.
Exa. e outros pares desta Casa tiveram uma feliz convivência
parlamentar com José Ferraz, a qual não pude desfrutar; entretanto,
sempre tivemos uma amizade estreita e respeitosa.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Estamos ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa., bem como ouvimos o da
Deputada Maria Olívia. Lamentamos o passamento de nosso grande
amigo, Deputado José Ferraz, um dos maiores parlamentares desta
Casa. Quando José Ferraz ocupou a Presidência desta Casa, tive o
orgulho de ser seu Vice-Presidente. Transformou, melhorou e elevou
este parlamento. Foi um dos Deputados mais atuantes e vibrantes
desta Casa. Em nome da Bancada do PFL, lamentamos a perda
desse grande amigo, grande parlamentar e grande homem público.

rs



32

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Ratificando as
palavras de V. Exa., presto homenagens ao ex-Deputado, ex-
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e ex-
Presidente do Tribunal de Contas, José Ferraz, que nos deixou tão
cedo. Teve uma das melhores folhas de serviço tanto na Assembléia
Legislativa quanto no Tribunal de Contas e na Presidência do
IPSEMG. Todos os cargos públicos ocupados por ele foram honrados
por uma conduta ilibada.

Somos contemporâneos do Deputado José Ferraz e exercemos um
mandato sob a sua Presidência. Ele se preocupava com o zelo e com
a defesa permanente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
fazendo o mesmo pelo Tribunal de Contas; portanto estamos
solidários com as homenagens prestadas pela Deputada Maria Olívia
e por V. Exa. e as estendemos a sua esposa, Nara, a sua família e a
todos os que o conheceram. Obrigado.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Sou contemporâneo do
ex-Deputado José Ferraz, Conselheiro e Presidente do Tribunal de
Contas. Somente hoje tomei conhecimento de seu falecimento, o que
me deixou surpreso. Expresso meus sentimentos a esse homem
competente em tudo o que fazia. Quero que a família de José Ferraz
saiba que compartilhamos o irreparável sentimento de perda.
Obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Associo-me a V. Exa.
à Deputada Maria Olívia e aos demais que se pronunciaram, para
manifestar meu sentimento de pesar à Sra. Nara e a seus filhos. Com
muita saudade, lembramo-nos do tempo em que José Ferraz foi
Presidente desta Casa. Por muitos anos, trabalhamos juntas no
Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Ele foi um
Deputado que enalteceu a política mineira, com seu jeito carinhoso de
fazer política, colocando as pessoas em primeiro lugar, ao estilo do
ex-Governador Hélio Garcia. No Tribunal de Contas, foi um
Conselheiro dedicado, com uma visão aprimorada das questões
públicas.

Quero juntar-me a V. Exa. nesse pronunciamento e dizer da grande
perda que Minas sofre. Nesse sentido, quero enviar um abraço muito
carinhoso a sua esposa, a seus filhos e a seus familiares. Esta Casa
sente muito a perda de um mineiro do quilate de José Ferraz.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, a morte, que desconhece a piedade, sobreveio-lhe
no instante em que sentia a plenitude de suas forças alimentando as
melhores esperanças. E, sem dúvida, uma perda irremediável, que
consterna a todos nós e, particularmente, a sua querida esposa, D.
Nara de Araújo Ferraz, e aos filhos, Leonardo e Luciano.

Mineiro de Santa Maria do Salto, José Ferraz, ainda jovem,
deslocou-se de sua distante terra natal para estudar em Belo
Horizonte. Na Capital mineira, formou-se em Direito, em 1964, pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Dez anos depois, concluía o
curso de Administração pela UNA.

Empresário bem-sucedido e advogado de destacada atuação no
foro da Capital, em 1984, foi nomeado Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em que
permaneceu até 1986.

Ainda em 1986, elegeu-se Deputado Estadual, exercendo, a partir
de então, três mandatos consecutivos nesta Casa, participando, no
seu primeiro mandato, da elaboração da Carta mineira.

No exercício do mandato parlamentar, presidiu as Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira desta Casa.

Em 1993, foi eleito Presidente do parlamento mineiro, cargo que
ocupou até fevereiro de 1995, quando foi convidado para assumir a
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, no Governo Eduardo
Azeredo.

Em dezembro de 1995, foi nomeado Conselheiro do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, exercendo, nessa respeitável Corte, os
cargos de Corregedor, Vice-Presidente e, por último, Presidente, no
período 2001 a 2003.

Sua honradez e dignidade no trato da coisa pública foram
reconhecidas e receberam o público testemunho por meio das
diversas condecorações que lhe foram conferidas, como a Medalha da
Ordem do Mérito Legislativo, Medalha Santos Dumont, Diploma de
Honra ao Mérito da OAB, Medalha da Inconfidência e Colar do Mérito
da Corte de Contas Ministro José Maria Alkmim.

Consagrou-se, com toda a alma, ao cumprimento do seu dever,
revelando-se sempre zeloso das suas obrigações. Fiel amigo, sempre
foi reconhecido por seu espírito conciliador: sabia conviver com as
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divergências e respeitar as opiniões contrárias.

Em toda a sua trajetória de vida, na atividade profissional e na
política, é unânime o testemunho de todos em dizer que José Ferraz
sempre se pautou pela autenticidade e pela coerência, características
marcantes de seu temperamento, firmes e indissolúveis, como que
forjadas na resistente argila do vale do Jequitinhonha.

Como cidadão, foi, reconhecidamente, um dos mais respeitados.
Amigo e companheiro sincero; esposo exemplar e amado por D. Nara;
pai extraordinário, amigo verdadeiro de seus queridos filhos em todas
as horas de sua vida, presença que também se estendeu a seus
caríssimos familiares.

Por tais atributos é que se revela o sentimento do homem que deu o
exemplo, do homem sem grandes ambições, pois, se as tivesse,
certamente teria galgado degraus ainda mais elevados que aqueles
aos quais ascendeu.

Acima de tudo, fica a certeza de que José Ferraz tinha a sua
consciência tranqüila por ter exercido a vida pública com absoluta
transparência e dignidade.

Os gregos diziam que não é importante quanto se vive, mas como
se vive. Enfim, a vida não é um mero colecionar de anos de
existência. E muito mais que isso: é a possibilidade de, Sobretudo
para o homem público, trazer uma contribuição para melhorar ,o
Estado, o País e as suas instituições sagradas por meio da sua
própria ética e honestidade.

Não tenho dúvida, e os nobres pares também concordarão: José
Ferraz deixa consignada na história de Minas a sua importante
contribuição e o seu exemplo; por isso não poderia deixar de usar esta
tribuna para manifestar a toda a sua família o nosso carinho, a nossa
solidariedade e a nossa gratidão.

Se as palavras fogem neste momento de tristeza, valho-me, ao
menos, da lembrança daquele que construiu, durante a sua trajetória,
um exemplo de grande dignidade. Manifesto a nossa solidariedade a
todos os Auditores, Conselheiros e servidores do colendo Tribunal de
Contas do Estado, na pessoa do nosso dileto e prezadíssimo
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo. Receba também a
solidariedade da Assembléia Legislativa neste momento tão difícil, de
perda irreparável do nosso caríssimo Deputado, Conselheiro e amigo
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José Ferraz.
* - Sem revisão do orador.

Palavras da Sra. Presidente
Ratifico a última parte da fala da Deputada Maria Olívia, quando

parabeniza os nossos colegas Deputados que venceram as eleições
municipais: Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Maria José
Haueisen, Marília Campos, Alberto Bejani, Marcelo Gonçalves, Chico
Simões e Paulo Piau, que venceu para Vice-Prefeito.

Desejamos que trilhem o caminho do bem e da recuperação das
suas cidades. Parabenizamos também aqueles que disputaram as
eleições e não obtiveram êxito, pois tentaram com a certeza de que o
amor pela cidade natal transformaria a vida dos mais humildes,
buscando uma terra melhor para se viver.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sra. Presidente, fazendo coro com as

palavras da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, apresentamos os nossos sentimentos de condolências à família
do ex-Deputado e Conselheiro José Ferraz, que nos deixou.

Prestarei também outra homenagem póstuma neste momento a um
jovem de Montes Claros, funcionário da Câmara Municipal e
responsável pelo funcionamento da TV Câmara Municipal, que
aproveitava as imagens e o horário da TV do Legislativo dessa cidade.
Eric Assunção, no último domingo, quando preparava a TV para a
cobertura do segundo turno das eleições em Montes Claros, notando
uma falha na imagem, subiu ao prédio da Prefeitura e, em um
acidente terrível que chocou a todos, caiu e veio a falecer.

Esse rapaz competente, em seus 30 anos de idade, deixa esposa e
filhos. A imprensa de Montes Claros está de luto, pois esse rapaz era
apaixonado pela TV Câmara. Inúmeras vezes, quando surgia qualquer
problema nos equipamentos, vinha a Belo Horizonte e me procurava.

Fomos algumas vezes a Santa Rita do Sapucaí adquirir aparelhos.
Senti sua emoção e sua angústia quando a TV de Montes Claros ficou
fora do ar durante 30 dias por problemas técnicos nos equipamentos.

Como repórter fez um trabalho fantástico. Além de anunciar o
trabalho dos Vereadores da Câmara Municipal de Montes Claros
durante duas horas de transmissão diária, coincidindo com os horários
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, fez várias reportagens. São
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reportagens lindas sobre o meio ambiente, sobre a destruição do rio
Verde Grande, poluído pelo esgoto de toda a cidade de Montes
Claros, as quais gostaria de trazer aqui, em uma homenagem a ele e
a Montes Claros. Acompanhei algumas reportagens feitas em
momentos de tensão, quando trabalhadores sem terra invadiram
propriedades, e no momento da desocupação pela Polícia Militar. Fez
um trabalho fantástico com os jovens, conscientizando-os, fazendo
com que o jovem de 16 anos tirasse seu título de eleitor. São
reportagens bem feitas, que extrapolaram as funções da TV Câmara
de Montes Claros. Não se contentava apenas em passar informações
da Câmara Municipal de Montes Claros, queria registrar todos os
assuntos importantes. Subiu no prédio da Prefeitura e caiu no espaço
vazio do elevador da Prefeitura, vindo a falecer naquele momento.

Quero deixar aqui nossas homenagens ao Eric Assunção, dos
repórteres da TV Câmara de Montes Claros, da TV Legislativa de Belo
Horizonte e da Câmara Municipal, uma sucursal da TV Legislativa.
Ficam aqui nossas homenagens a sua esposa, ao seu filho, aos seus
pais, aos seus amigos e ao povo de Montes Claros. Momentos como
este nos levam a pensar, raciocinar e a enaltecer o profissionalismo.
O que falta neste País é o profissionalismo, o amor à profissão.
Podemos ver isso nessa imprensa aguerrida de Minas Gerais, com
grandes profissionais que começaram por iniciativa própria. Muitos
perdem a vida como ele, no cumprimento do seu dever. Queria
mostrar a Montes Claros o melhor da cobertura do 2 0 turno das
eleições de Montes Claros. Ficam nossas homenagens póstumas ao
Eric Assunção e nosso agradecimento e reconhecimento pelo trabalho
que fez. Vou me encarregar de trazer aqui as reportagens feitas por
ele, e faço um apelo à TV Assembléia para retransmiti-las, num gesto
de incentivo, para que outras Câmaras Municipais possam
acompanhar o exemplo de Montes Claros. Uma televisão profissional,
a boa informação chegando no momento certo, com pessoas que,
além de dar o suor do seu trabalho, deram a vida pelo seu trabalho.
Eric Assunção deu a vida pela TV Legislativa e TV Câmara da
Câmara Municipal de Montes Claros. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência, nos

termos do § 20 do art. 22 do Regimento Interno, encerra a reunião em
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sinal de pesar pelo falecimento do ex-Deputado José Ferraz,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 20/1012004
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
Laudelino Augusto, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Padre João e Paulo Piau. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
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 debater os termos do Relatório Final do Procedimento Administrativo
n° 17/2003, do Ministério Público Estadual, referente ao Programa
"Minas Ambiente", subprograma "Laticínios" e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Shelley de
Souza Carneiro, Secretário Adjunto do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, justificando sua ausência nesta
reunião, bem como a dos Srs. José Carlos Carvalho, titular dessa
Secretaria, e limar Bastos Santos, Presidente da FEAM; Shelley de
Souza Carneiro, publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/2004;
José Carlos Carvalho, publicado no "Diário do Legislativo" de
219/2004; Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do IGAM,
publicado no "Diário do Legislativo" de 11/9/2004; limar Bastos
Santos, publicado no "Diário do Legislativo" de 10/10/2004; carta do
Sr. José Tomás Souto Mayor, tecendo considerações a respeito do
corte indiscriminado de pinheiros na região da serra da Mantiqueira e
solicitando as providências cabíveis; fax da Sra. Sílvia Freedman
Ruas Durães, Presidente interina do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Entorno da Represa de Três Marias, convocando para cadastramento
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com vistas à eleição do referido comitê; dos Srs. Luiz Carlos Fontes,
Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do São
Francisco - CBHSF -, publicado no "Diário do Legislativo" de
11/9/2004; e Sérgio Antônio Ribeiro Ferreira, Prefeito Municipal de
Além Paraíba, publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/2004. O
Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei n os 1.751 e
1.829/2004, no 10 turno, para os quais designou o Deputado Doutor
Ronaldo para relatar as matérias. Passa-se à 3' Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
questões atinentes aos aspectos econômicos, sociais e ambientais da
pesca em Minas Gerais; Adelmo Carneiro Leão, seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a questão referente a atos
arbitrários cometidos contra pescadores profissionais na região de
Três Marias; Laudelino Augusto e Padre João (2), seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Programa "Minas
Ambiente" e todos os seus subprogramas, e seja agendada nova
audiência pública para debater os termos do Relatório Final do
Procedimento Administrativo n° 17/2003, do Ministério Público
Estadual, referente ao Programa "Minas Ambiente", subprograma
"Laticínios", nas datas sugeridas até o dia 19/11/2004. A Presidência
interrompe os trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os
Srs. José Guilherme de Figueiredo, Empresário da GCT - Global,
Ciência e Tecnologia; Maria Regina Cintra Ramos, servidora do
IBAMA-MG; Celso Costa Moreira e Guilherme Cruz, respectivamente,
Diretor Financeiro e membro do Departamento Jurídico do SILEMG -
Sindicato dos Laticínios do Estado de Minas Gerais, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
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a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Márcio Passos

- Fábio Avelar.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°83/2004, EM 21/10/2004

As 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões e Miguel Martini (substituindo este ao
Deputado Sidinho do Ferrotaco, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. 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 desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a se designar
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação.
Apurados os votos, são eleitos, por unanimidade, para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Chico Simões e Gil
Pereira. Logo a seguir, é empossado o Deputado Chico Simões, que
designa o Deputado Ermano Batista relator da matéria objeto desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Chico Simões, Presidente - Gustavo Valadares - Ermano Batista -

Sargento Rodrigues.	 -
ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 27/10/2004
As 10h115min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e os Deputados Antônio Júlio e Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Carvalho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência do
Sr. Paulo Pires de Campos, Assessor Especial do Ministro da Justiça,
em atenção ao requerimento encaminhado por esta Comissão à
Secretaria de Direito Econômico, a fim de requisitar da Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais e da Fundação Educacional Lucas
Machado comprovação documental referente a planilha de custos que
autorizou aumento de mensalidades. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.713 (Deputado

Roberto Carvalho) e 1.768/2004 (Deputada Vanessa Lucas), ambos
no 1° turno. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n os 1.760/2004 (relator: Deputado Antônio Júlio), este
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça;
e 1.822/2004 (relatora: Deputada Lúcia Pacífico). Registra-se a
presença do Deputado Luiz Humberto (em substituição à Deputada
Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do PSDB). Passa-se à 3'
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Antônio
Júlio, solicitando seja encaminhado ofício à Secretaria da Fazenda
pedindo informações sobre o andamento dos trabalhos da força-tarefa
criada para apurar o esquema de notas fiscais e a sonegação no
Estado de Minas Gerais; e seja realizada audiência pública desta
Comissão para dar prosseguimento à discussão sobre a instalação
dos eliminadores de ar nos hidrômetros, bem como sobre o não-
cumprimento da Lei n° 12.645, de 1997 pela COPASA-MG; e do
Deputado Sargento Rodrigues, seja realizada audiência pública desta
Comissão juntamente com a Comissão de Segurança Pública, com o
objetivo de discutir as irregularidades ocorridas nas autuações por
infrações de trânsito realizadas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. 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
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Fábio Avelar - Chico

Simões.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/11/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa, em

obediência ao disposto no § 5 0 do art. 40 do Regimento Interno, que
estará ausente do País no período de 31/10/2004 a 16/1112004 por
motivos particulares. (- Ciente.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. José
Ferraz da Silva, ocorrido em 31/10/2004, em Itapecerica. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Leonardo Quintão, notificando o falecimento do Sr.
Paulo Sérgio de Oliveira Silva, ocorrido em 27/10/2004, em São
Paulo, SP. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 4/11/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Luiz Fernando Faria•
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Requerimentos nos 3.452 a 3.458/2004 - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão e Paulo Piau - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questão de
ordem - 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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chibo
Simões - Dalmo Ribeiro Silva .- Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jâ
Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marlos
Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - 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.

P Parte
1 Fase (Expediente)
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Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à

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

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

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

REQUERIMENTOS
N° 3.452/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Norival Bonamichi por
sua eleição como Master of Business do prêmio Empreendedor do
Ano 2004, organizado pela empresa Ernst e Young. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.453/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Instituto Centro CAPE -
Central Mãos de Minas pela realização da XV Feira Nacional de
Artesanato, em 23/11/2004. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.454/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada moção de pesar pelo falecimento do Sr. José Ferraz da
Silva, ocorrido em 31/10/2004, em Itapecerica. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.455/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com o "Diário do
Comércio" pelo transcurso do seu 720 aniversário de fundação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 3.456/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja transcrito
nos anais desta Casa o artigo do Sr. Adriano Souto, Editor Adjunto de
Política do jornal "Hoje em Dia", publicado na edição de 3/11/2004. (-
A Mesa da Assembléia.)

N° 3.457/2004, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Dr. Antonio da
Cunha Pereira, em Peçanha, pelo transcurso do 90 0 aniversário de
sua fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.458/2004, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas"
por sua dedicação na apuração e na divulgação de fatos referentes ao
meio ambiente. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembléia,
estamos saindo de mais um processo eleitoral em nosso País, que
afirma, cada vez mais, a democracia no Brasil. E muito importante,
independentemente de partidos, das vitórias e das derrotas que fazem
parte da democracia e da alternância dos poderes públicos local,
estadual e federal, que o processo eleitoral em si seja cada vez mais
valorizado, respeitado e aperfeiçoado no País.

Nesse sentido, com alegria e com sentimento de reconhecimento,
venho prestar elogio aos condutores do processo eleitoral no País, em
especial o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs nos Estados,
particularmente o TRE mineiro, pela lisura, pela agilidade, pelo
acompanhamento das eleições no Pais. E muito bom, como cidadão,
como eleitor e também como agente político, ter e acompanhar de
perto um processo que rapidamente apresenta ao eleitorado o
resultado da sua manifestação legítima por meio do voto. O processo
eleitoral brasileiro vem, a cada dia, aperfeiçoando-se. E, quando o
comparamos com os de outros países - e tivemos recentemente a
eleição americana -, podemos nos orgulhar, pois o Brasil avança
rapidamente rumo ao fortalecimento de seu sistema democrático.

E evidente que precisamos de aperfeiçoamentos. Já tivemos
avanços, como a própria Lei n° 9.840, de combate à corrupção
eleitoral, o processo tecnológico, as urnas eletrônicas, os quais
agilizaram as apurações. 1-lá também a cobertura que a mídia vem
dando às eleições. Precisamos também reconhecer a lisura crescente
no tratamento dado às eleições no período regulamentar, e nem
sempre foi assim no País, assim como o resultado em si.

O passo seguinte a um processo eleitoral vitorioso, do ponto de vista
da democracia brasileira, é a busca desse progressivo
aperfeiçoamento. E isso depende de todos nós, em especial do
Congresso Nacional, que precisa enfrentar o debate sobre a reforma
política, porque a consolidação democrática exige também uma
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reformulação e um avanço na questão da fidelidade partidária e no
enfrentamento do controle dos financiamentos das campanhas
eleitorais.

E veio o polêmico debate do financiamentõ público de campanha, e
até mesmo alguns fenômenos que têm ocorrido merecem de nós uma
atenção. Entendo que o trabalho eleitoral no dia da eleição, até
mesmo proibido e muitas vezes realizado por pessoas que tinham
talvez, livre manifestação de apoio a uma candidatura e a
oportunidade de fato de vestir a camisa de um candidato, hoje se vem
deturpando e degenerando.

Aquela nossa saudosa boca de uma voluntária e democrática, a par
da legislação eleitoral, hoje infelizmente está sendo substituída pela
compra de militante para o trabalho eleitoral no dia, a qual, de certa
maneira, é uma compra camuflada de votos. Esse é um aspecto muito
presente nessas eleições de que saímos e merece dos legisladores e
dos tribunais atenção particular.

O trabalho eleitoral em dia de eleição virou uma compra de voto
disfarçada, o que distorce o resultado, os currículos e as trajetórias
pessoais e políticas dos candidatos. Em algumas cidades, candidatos
sem expressão política, social ou de militância comunitária, que, por
meio da compra camuflada de votos e do trabalho no dia da eleição,
tiveram reconhecimento nas urnas, não correspondendo a uma
paralela e proporcional trajetória de vida política. São aspectos que
podem e devem ser aperfeiçoados.

Registro que o processo eleitoral no Brasil se vai consolidando pelo
aperfeiçoamento do controle dos tribunais, do papel democrático
exercido pela imprensa e também pelo próprio amadurecimento do
eleitor, que, a cada eleição; aumenta o nível de exigência nas suas
escolhas, preferências e, aos poucos, vai rechaçando aqueles
políticos tradicionais que não apresentam programas de Governo,
propostas objetivas e vínculos ideológicos e político-partidários.

Se é verdade que o processo eleitoral foi positivo, registro que, a
despeito de uma matéria ou outra, ou de uma afirmação ou outra
precipitada, ficamos felizes com o resultado eleitoral do nosso partido,
o PT. E lógico que, quanto ao resultado no seu conjunto na sua
diversidade, por se tratar de um país de dimensão continental,
evidentemente é necessário um processo de avaliação mais
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cuidadoso, observando-se as particularidades tanto nas derrotas
quanto nas vitórias de cada município, de cada Estado e de cada
região do País.

A verdade é que os números falam por si. Em 2000, o PT elegeu
187 Prefeitos e 201 a partir das mudanças partidárias. Agora elege
409 Prefeitos e Prefeitas espalhados por todo o País. Em Minas,
tivemos o orgulho de ver colegas eleitos Prefeitos, como as
Deputadas Maria José e Marília Campos, que agora no segundo
turno, conquistou uma belíssima vitória em Contagem, e o Deputado
Chico Simões. O PT deu um salto de mais 100% no número de
Prefeituras conquistadas.

O número de Vereadores passou de 2.462, eleitos em 2000, para
3.655. Em Minas, tivemos um resultado que reflete a nossa direção
partidária. A atual direção partidária mineira fez um importante
trabalho de interiorização do partido, conduzido pela nossa
Presidenta, Maria do Carmo Lara, e reforçado pelas bancadas
estadual e federal. Isso possibilitou que, em nosso Estado, o número
de Prefeituras do PT passasse de 34 para 87 e que fossem eleitos
622 Vereadores e Vereadoras.

Em relação ao plano nacional, o PT apresenta balanço positivo, sem
perder de vista a necessária e aprofundada compreensão de que
fomos derrotados no Rio Grande do Sul - inclusive a Capital,
governada pelo PT há 16 anos - e em cidades importantes do Estado
de São Paulo e da Região Sul. Aproveito para destacar a nossa
importante vitória em Londrina. E necessário refletirmos por que não
avançamos nesses Estados e nessas cidades.

No conjunto, tivemos um bom desempenho, que confere caráter
nacional ao nosso partido. Felizmente, hoje o PT não é apenas o PT
de São Paulo ou da Região Sudeste, mas um partido nacional;
portanto, nos deixa felizes a vitória do PT em Porto Velho; a sua
continuação em Rio Branco; a retomada de cidades importantes do
Espírito Santo, como Vitória e Cariacica; a sua fixação em regiões
empobrecidas do Rio de Janeiro, corno Nova Iguaçu, e a vitória em
cidades importantes, como Niterói. E importante o PT se firmar no
Nordeste, em Fortaleza, em Recife e em cidades importantes do
interior dessa região.

O desempenho do PT não pode ser balizado apenas, por mais
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importante que seja, pela derrota na Capital do Estado de São
Paulo. E orgulho para nós, do PT, termos em São Paulo, com a
Prefeita Marta Suplicy, a melhor administração realizada até hoje
nessa cidade. Evidentemente, a boa administração não se traduz
automaticamente em vitória eleitoral, quando há influência de outros
componentes, como política de alianças, desempenho na condução
da campanha e os adversários. Em São Paulo, perdemos para um
candidato que já foi Ministro do Planejamento e da Saúde e candidato
a Presidente pelo PSDB, partido respeitado e, também, de caráter
nacional.

Reafirmo que não podemos precipitar avaliações nem ser ufanistas,
nem superestimar resultados eleitorais, como também não podemos
vincular o desempenho geral do partido a um Estado ou a uma cidade.
Os números mostram: passamos de 187 para 409 Prefeituras no País.

Nestes minutos finais, mais uma vez gostaria de destacar o
desempenho do partido, não somente dos candidatos em Minas
Gerais, um Estado estratégico para o Brasil. Acredito, na verdade, que
as eleições são importantes e fortalecem o sistema eleitoral, mas as
eleições e os processos eleitorais não podem ser a referência única e
prioritária dos agentes políticos. E nefasto à vida social e política
brasileira terminar um processo eleitoral com um pé no outro. Tanto
para os partidos políticos quanto para a democracia brasileira, ao
aperfeiçoamento do processo eleitoral deve corresponder um
aperfeiçoamento nos processos de gestão pública.

Em Minas, Estado que tem maior número de municípios do Brasil,
temos a obrigação de avaliar, corrigir - seja a base de Governo, seja a
da Oposição os rumos do planejamento no Estado. Minas precisa
afirmar-se no cenário nacional. Por outro lado, desenvolver processos
legislativos e de políticas públicas que propiciem a Prefeitas, Prefeitos,
Vereadoras e Vereadores eleitos uma gestão coroada de êxito e
sucesso, porque o povo, além de votar, quer resultados. Os agentes
políticos, além das vitórias eleitorais, precisam coordenar, conciliar e
monitorar processos que viabilizem competentes gestões públicas no
Estado de Minas Gerais.

Aos vitoriosos, o nosso reconhecimento, seja de que partido forem.
Aos que perderam a eleição, o reconhecimento de que participaram
de mais um processo eleitoral que caminha na consolidação da
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democracia brasileira.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente; Deputados, Deputadas,

dois assuntos urgentes trazem-me à tribuna. Antes, porém, pego uma
carona no pronunciamento do Deputado André Quintão, que elogiou o
TSE e o TRE-MG. Faço coro com as suas palavras, porque não é fácil
fazer justiça neste País.

Na verdade, nossa lei é um emaranhado, uma colcha de retalhos, e
culpamos as justiças comuns e eleitorais por decisões injustas,
enquanto a culpa é do parlamento brasileiro, responsável pela
elaboração das leis. A lei eleitoral é extremamente radical. Se
inteiramente cumprida - o que deve acontecer -, os candidatos ficam
impedidos de fazer campanha.

Não saberia arriscar um percentual dos candidatos que a
transgridem. Entretanto, é muito difícil que um candidato a Vereador,
Prefeito ou Deputado faça uma campanha absolutamente legal. Diria
que é impossível cumprir a lei. Entre o real e o ideal, nossa lei pende
muito para o ideal. Louvamos a OAB e a CNBB, que colocaram
medidas duras na lei eleitoral, mas infelizmente ela não é cumprida.

Isso traz transtornos, pois, se a lei eleitoral não for cumprida, ficará
desmoralizada. O TSE e o TRE têm feito o máximo esforço para
realizar um bom trabalho. Falta fiscalização do próprio processo
eleitoral. Não há aparatos policial e jurídico adequados para fazer
cumprir a lei. Esse trabalho precisa ser feito. Muitas injustiças são
cometidas no resultado final do processo eleitoral.

Desejamos o ideal de Platão, que, há dois milênios, defendia um
processo humanista e ético; e não o pensamento de Maquiavel, que
há 500 anos, aconselhava o Príncipe e defendia que em eleição vale
tudo, menos perder, podendo-se até mesmo transpor a linha da ética
e da moralidade. Esse pensamento deve ser condenado, e tenho
certeza de que essa é a intenção da CNBB e da OAB. Porém,
estamos longe de chegar a um processo eleitoral. Devemos repensar
a lei eleitoral para tomá-la real, fazendo com que seja cumprida.

Há muitos processos na justiça, mas abordarei o caso específico do
Vereador Valdir Vilela, de Uberaba, cujo trabalho social era
importante. Ele foi filmado e fotografado distribuindo sopas a uma
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comunidade pela qual trabalhava. Essa denúncia gerou uma
decisão judicial desfavorável; ele candidatou-se estando "sub judice" e
ganhou as eleições. A decisão foi desfavorável na primeira instância.
Os órgãos de imprensa noticiam que o primeiro relator do TRE negou
o recurso de Valdir Vilela. E preciso que haja denúncia para que, por
meio do processo de fiscalização, identifique-se a transgressão da lei.

Se todo candidato a Vereador transgredisse a lei, como fez Valdir
Vilela, não haveria nem um eleito sequer. Todos os 5.662 Prefeitos e
Vereadores perderiam o seu mandato para fazer coro com alguém
que, rotineiramente, servia sopa. Portanto, a lei é radical. Se ela
determina que isso é causa de perda do mandato, deve haver
processo de fiscalização, pois, do contrário, não haverá justiça.

A consciência política foi um lado positivo dessa eleição. Concordo
com o Deputado André Quintão, quando ele diz que estamos
evoluindo. O eleitor esteve mais atento e maduro, questionando e
cobrando uma ação efetiva de desenvolvimento. Nas eleições de 3 de
outubro, o voto foi mais consciente que nas últimas eleições, o que é
bom para o País.

Cumprimento todos que tiveram coragem de colocar seu nome à
disposição do eleitor. Apenas quem nunca participou de um processo
eleitoral é que acredita que isso é uma coisa simples, quando, na
verdade, é um ato de coragem, de cidadania. Cumprimento todos os
que foram eleitos, sobretudo os que não foram felizes no resultado
final do processo eleitoral, mas que contribuíram para a evolução do
processo democrático do nosso País. Agora temos de esperar do
Congresso Nacional medidas concretas quanto às reformas política e
eleitoral.

Não podemos mais admitir neste País situações como a ocorrida
com o Superior Tribunal de Justiça e com o Tribunal Superior Eleitoral,
que regulamentaram uma lei devido à omissão do Congresso
Nacional. isso criou uma verdadeira balbúrdia no processo eleitoral de
2003, graças à redução do número de cadeiras nas Câmaras de
Vereadores.

Não digo que não se deva reduzi-ias, mas o processo deve ter as
regras do jogo bem definidas, do início ao final. Não foi justo mudarem
as regras no meio, e isso prejudicou bastante o processo eleitoral.

Repito que houve omissão do Congresso Nacional, e esperamos
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que ele possa regulamentar o processo e fazer a tabela de
correspondência entre o número de Vereadores e o número de
eleitores da população, pois a tabela atual é absolutamente injusta: há
municípios pequenos com 9 Vereadores e municípios de porte médio
com 10, 11 ou 12 Vereadores. Na verdade, essa distribuição não é
normal.

Esperamos que haja uma efetiva mudança na nossa lei eleitoral e
uma verdadeira reforma política, para que o Brasil tenha maior
estabilidade no processo político-eleitoral.

Um segundo assunto traz-me aqui, e é urgente. Hoje teremos a
reunião do arbitral do campeonato mineiro de futebol para 2005, e
esse arbitral evidentemente definirá as regras do jogo.

Quero fazer um apelo muito especial ao companheiro Paulo
Schettino, Presidente da Federação Mineira de Futebol. O Uberaba
Sport Club participou do campeonato de 2004 e foi rebaixado para a
2a divisão. Entretanto existe um processo no Tribunal de Justiça
Desportiva de Minas Gerais parado há sete meses. Assisti a duas
sessões de julgamento e fiquei assustado com o que vi ali. Não sou
advogado nem sou do meio forense e fiquei tentando compreender o
que fizeram, pois simplesmente não aceitaram o processo e
mandaram-no para o arquivo, sem analisar o mérito.

Em um primeiro momento, pensamos que o advogado que estava
defendendo o Uberaba Sport Club não tinha competência suficiente,
mas houve uma apelação para o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva, no Rio de Janeiro, o qual, em sua sentença, obrigou o
Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais a analisar o mérito do
processo.

Segundo a lei, o Uberaba Sport Club tem toda a razão e deve
continuar na P divisão, O Guarani Esporte, nesse caso, perderá os
pontos por causa da condição irregular do jogador Sérgio Henrique da
Silva.

Muitas pessoas podem estar-se perguntando qual a ligação entre a
Assembléia e o futebol, mas ressalto que não podemos brincar com a
comunidade. Por trás de um time de futebol, há os torcedores. O
futebol é a paixão do brasileiro. O Tribunal de Justiça Desportiva de
Minas Gerais deveria fazer uma revisão em seu procedimento, pois
estamos assustados com sua decisão.
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Irei ler a decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça

Desportiva do Rio de Janeiro em relação ao Processo 141/2004. (-
Lê:)

"Recurso Voluntário. Procedência: TJD-MG. Recorrente: Uberaba
Sport Club. Recorrido: Guarani Esporte Clube. Terceiros interessados:
Tupi Foot Bali Clube, Ipatinga F. Clube, União Recreativa dos
Trabalhadores e Associação Atlética Caldense. Auditor-relator: Dr.
Luis Geraldo Lanfredi. Resultado: Por unanimidade de votos, argüiu-
se a preliminar que o procedimento adequado é queixa e não
impugnação de partida, para, no mérito, por maioria de votos, anular
todo o processo, remetendo-o ao TJD-MG, para que prossiga, como
dispõe o art. 76 do CBJD, reconhecendo-se, ainda, teratológica a
decisão do Tribunal, que extinguiu o processo sem julgamento de
mérito por falta de provas".

No dicionário Aurélio, procurei a palavra teratológica, que significa
exatamente o estudo das monstruosidades. Uma decisão do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva afirmando que o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais apresentou uma decisão teratológica, ou seja,
monstruosa, diminui a importância do nosso futebol, da nossa
federação e do nosso Tribunal de Justiça, colocando sob suspeita
todos os que ali militam.

Não desejamos nada mais que justiça. Gastar seis, sete, ou oito
meses para um julgamento como esse, em uma atitude clara de
embromação do processo, não é justo, porque desejamos uma
decisão em que se faça cumprir a lei. Não pretendemos prejudicar
ninguém, principalmente o Guarani Esporte Clube de Divinópolis, mas
também não desejamos que o Uberaba Sport Club fique prejudicado
por uma falta de decisão ou por uma decisão equivocada ou
tendenciosa.

A Federação Mineira de Futebol e o Tribunal de Justiça Desportiva
de Minas Gerais estão sob suspeita. Quando algo está sob suspeita,
cabe à Assembléia Legislativa verificar se os procedimentos estão
corretos.

Há uma CPI nesta Casa sobre a Federação Mineira de Futebol. Não
desejamos buscar esse instrumento para elucidar as questões, mas,
se necessário for, gostaríamos de pedir a compreensão dos nobres
pares para visitarmos a federação e questionarmos tudo que se passa
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lá. Confiamos em seu Presidente, Sr. Paulo Schettino, pessoa de
bem, policial e Delegado renomado, mas infelizmente a federação não
é conduzida somente por ele. O Tribunal de Justiça Desportiva de
Minas Gerais tem de realizar um julgamento isento, sem
tendenciosidade e sem corrupção, porque, do jeito que os fatos foram
expostos, podemos levantar suspeitas sobre o caso.

Como esse arbitral acontecerá hoje, esperamos que a Federação
Mineira de Futebol tome uma decisão que não prejudique quem tem
direito no processo. Há aquela fala célebre do Papa João Paulo II:
"Todos desejam a paz, mas poucos desejam fazer justiça". Com a
falta de decisão do TJD-MG, constatamos que não desejam a paz. A
guerra é sempre prejudicial, mas, se for necessário, teremos de
recorrer a ela para que a justiça seja feita.

Peço desculpas aos meus companheiros por trazer um assunto que
diz respeito ao Uberaba, mas refere-se também a um campeonato
mineiro, O Uberaba Sport Club está carente da decisão de um
tribunal, e, caso não tenha razão, não há como espernear.
Aceitaremos a decisão da primeira instância ou do Tribunal Superior
de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, mas desejamos uma
conclusão. Hoje estamos tratando do Uberaba, mas, amanhã,
poderemos estar tratando de outros times do Estado, que poderão ser
prejudicados. Desejamos uma federação forte e isenta e um tribunal
que julgue os casos em tempo e com isenção de qualquer influência
política ou de outra ordem.

Fica aqui o nosso apelo para que a Federação Mineira de Futebol
encontre hoje no arbitral a ser realizado, uma forma de não prejudicar
ninguém que tenha participado e que esteja legal. Dizem que o
Uberaba perdeu nas quatro linhas e agora busca o tapetão. Não é
esse o raciocínio porque, se existe um critério, uma lei para que o
campeonato se desenvolva, essa lei tem que ser cumprida. Queremos
que o regulamento seja cumprido na sua inteireza. Fazemos um apelo
ao Presidente Paulo Schettino, ao Tribunal de Justiça Desportiva de
Minas Gerais para que dê seu julgamento final sem prejudicar alguém
que realmente está carente de justiça. Muito obrigado.

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

1 Fase
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Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo outros

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

Questão de Ordem
O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, gostaria que a

reunião fosse encerrada de plano, haja vista não existir quórum para a
continuação dos trabalhos.

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 logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 48 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 4/11/2004

Presidência do Deputado Adaiclever Lopes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Execução do Hino do
Instituto Metodista Izabela Hendrix - Exibição de vídeo - Palavras do
Reitor Ulysses de Oliveira Panisset - Apresentação musical - Entrega
de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adalclever Lopes - João Leite - José Henrique - Maria José

Haueisen - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.
Abertura

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

Ata
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- O Deputado Sebastião Helvécio, 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.
Vereador Wadson Lima, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da
4a Região Militar e da 4 Divisão do Exército, representado o General
Paulo Castro; Bispo Josué Adam Lazier, Presidente da 4 a Região
Eclesiástica da Igreja Metodista; a Sra. Celeste Maria Fraga de
Oliveira, representante do Conselho Diretor do Instituto Metodista
Izabela Hendrix; os Srs. Edson Gomes Travassos, Vice-Reitor do
Instituto Metodista Izabela Hendrix; Lino Estevão Magalhães Leite,
Coordenador da Pastoral do Instituto Metodista Izabela Hendrix;
Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Ulysses de Oliveira Panisset, Reitor do Instituto
Metodista Izabela Hendrix; e o Deputado José Henrique.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário do Exmo. Sr.

Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de Estado do Trabalho do
Governo de Minas Gerais; e das Exmas. Sras. Sandra Buchol,
Secretária Executiva da FEMAM; e Gisa Gambogi, Superintendente
da AMM.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto

Metodista Izabela Hendrix pelo transcurso de seu centenário de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado João Leite
Exmos. Srs. Presidente desta reunião especial que homenageia o

Instituto Izabela Hendrix, e Presidente da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Deputado Adalclever Lopes,
representando o Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres; Reitor do Instituto Metodista Izabela Hendrix,
Prof. Ulysses de Oliveira Panisset; Vereador Wadson Lima,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Assessor
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Parlamentar da 4a Região Militar e da 4 Divisão do Exército,
Coronel Evandro Bartholomei Vidal, representando o Comandante,
General Paulo Castro; Presidente da 4a Região Eclesiástica da Igreja
Metodista, Bispo Josué Adam Lazier; representante do Conselho
Diretor do Instituto Metodista lzabela Hendrix, Profa. Celeste Maria
Fraga de Oliveira; Vice-Reitor do Instituto Metodista Izabela Hendrix,
Prof. Edson Gomes Travassos; Coordenador da Pastoral do Instituto
Metodista Izabela Hendrix, Reverendo Lino Estevão Magalhães Leite;
Deputado José Henrique; Subsecretário de Trabalho e Assistência
Social do Governo de Minas Gerais, Prof. Rômulo Antônio Viegas,
senhoras e senhores; a Igreja Metodista, que hoje é uma das maiores
igrejas evangélicas do mundo, nasceu no século XVIII, com o
reverendo João Wesley, tendo como objetivo espalhar a santidade
bíblica por toda aterra.

Em pouco tempo, no ano de 1835, o metodismo chegava ao Brasil,
pregando a palavra libertadora de Deus e também investindo em
assistência social no País, que foi colonizado para servir à Coroa
portuguesa, e não para ser uma nação livre, autônoma e feliz.

Já àquela época, há 200 anos, o metodismo tinha a visão da Igreja
Metodista de hoje, de missão integral. Mais que a mensagem
redentora do Evangelho, os brasileiros puderam ver e viver o
testemunho dos metodistas, por suas obras em nosso País e por um
grande número de creches, asilos, orfanatos, hospitais e instituições
de ensino. E na educação que os metodistas dão sua maior
contribuição ao Brasil. Sob inspiração das palavras do Rev. João
Wesley, "pensar e deixar pensa(, foi fundado há um século, em Belo
Horizonte, o Instituto Metodista Izabela Hendrix, com o objetivo de
proporcionar a seus alunos "preparo intelectual, profissional, físico,
social e cívico, sob a influência cristã, por meio do ensino nos vários
graus, e desenvolver programas educacionais que beneficiem a
comunidade", conforme consta de seu estatuto.

O pioneirismo do Izabela Hendrix, que acreditou nesta cidade e aqui
se instalou quando ela dava seus primeiros passos, permite-nos dizer
que ambos cresceram juntos. Ao longo de toda a vida da Capital
mineira, o Instituto Izabela Hendrix tem formado seus cidadãos:
profissionais liberais, gestores públicos e Pastores. Milhares e
milhares de pessoas foram impactadas pelo ensino confessional do
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Izabela e têm deixado sua inquestionável contribuição na
construção da cidadania de Belo Horizonte e de Minas Gerais.

Atualmente, em seus dois "campi", o Instituto Metodista Izabõla
Hendrix tem mais de 4 mil alunos na educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e ensino superior.

Os cursos superiores, mais do que a vocação para as novas
conquistas culturais da humanidade, têm incentivado o ensino e a
pesquisa identificados com as necessidades da sociedade brasileira,
sempre com uma abordagem metodológica inovadora, marcada pela
interdisciplinaridade.

Percebemos claramente que essa grande obra só conquistou sua
atual reputação graças a administrações eficazes, que conseguiram
conciliar a qualidade pedagógica, a eficiência gerencial e o desafio de
sempre inovar.

Quero, portanto, render homenagens aos Reitores, professores e
funcionários que escreveram essa história centenária, na pessoa de
seu atual Reitor, Prof. Ulysses de Oliveira Panisset, homem sem par,
que há quase 40 anos comanda os destinos do Instituto Izabela
Hendrix, consciente da vocação metodista e do chamado de Nosso
Senhor Jesus em sua vida para o ministério de levar a seus alunos a
libertação das mentes pregada por João Wesley e a sem igual graça
do nosso Salvador. Muito obrigado.

Execução do Hino do Instituto Metodista Izabela Hendrix
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino do Instituto

Metodista Izabela Hendrix, de autoria do Prof. João Trentino ZilIer, que
será apresentado pelo Coral da PETROBRAS - Refinaria Gabriel
Passos, sob a regência do maestro Elcio Rodrigues Pereira.

- Procede-se à execução do Hino do Instituto Metodista Izabela
Hendrix.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional sobre o Instituto Metodista Izabela l-Iendrix.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Reitor Ulysses de Oliveira Panisset
Quebrando um pouco o protocolo, com a permissão do Sr.

Presidente, quero começar por agradecer a este magnífico conjunto, o
Coral da PETROBRAS, que se deu ao trabalho de aprender e ensaiar



57

o nosso hino para cantá-lo nesta noite memorável. Obrigado, Coral
da PETROBRAS.

Exmos. Srs. Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia, Deputado Adalclever Lopes pai do Pedrinho e do
Maurinho, nossos alunos aqui presentes do Centro de Educação
Infantil; Vereador Wadson Lima, representante da Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Assessor Parlamentar da 4 a Região Militar e da 4a
Divisão de Exército, meu ilustre colega Cel. Evandro Bartholomei
Vidal; Revmo. Bispo Josué Adam Lazier, ilustre Presidente da 4
Região Eclesiástica da Igreja Metodista; Exma. Sra. representante do
Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix, bem como
sua Secretária, Profa. Celeste Maria Fraga de Oliveira; Vice-Reitor do
Instituto Izabela Hendrix, meu querido Prof. Edson Gomes Travassos;
prezado irmão e amigo rev. Lino Estevão Magalhães Leite, ilustre
Coordenador da Pastoral do Instituto Metodista Izabela Hendrix;
Deputado José Henrique, também membro da família izabelina, por
meio dos seus que por ali passaram; Deputado João Leite, meu
querido irmão e amigo, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem a nossa instituição, nesta noite; senhores professores,
senhoras professoras, demais Deputados já citados nesta noite,
alunos, alunas, visitantes, minhas senhoras e meus senhores, talvez
devesse ter escrito o que pretendia falar, mas quero contar-lhes uma
história de amor. E as histórias de amor se contam com o coração.
Quero falar com o coração.

Havia uma criança nascida no Kentucky, no dia 13 de dezembro,
que cresceu e educou-se em uma igreja metodista de uma pequena
cidade. Depois, mudou-se para Louisville, onde tornou-se moça e
apaixonou-se por um jovem, que, por desdita, logo que fizeram os
planos de casamento, foi convocado para a Guerra da Secessão e lá
faleceu. Essa moça chamava-se Martha Hite Watts.

Talvez uma moça que passasse por uma experiência como essa se
deixasse abater de forma definitiva, desinteressando-se até mesmo da
própria vida. Não Martha Watts. Vencido o sofrimento daquela perda,
redirecionou o seu coração para uma obra. Coincidentemente, nessa
época, chegava aos Estados Unidos um missionário americano
metodista, que servia no interior de São Paulo e estava à procura de
uma educadora metodista, de uma pedagoga que se dispusesse a vir
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ao Brasil e dedicar a sua vida à criação de escolas. Aquela jovem,
atingida fortemente por aquela experiência amarga, não se deixou
abater. Colocou a sua vida aos pés de Deus e se dispôs a vir e a
atender àquele chamado.

Primeiramente, dirigiu-se a Piracicaba, à época uma cidade
pequenina do interior de São Paulo, e fundou uma escola, a que deu o
nome de Colégio Piracicabano, a primeira escola metodista do Brasil.
Mais tarde, essa escola tornou-se a nossa primeira universidade
metodista. Por que não dizer que a fundação daquela instituição deu à
cidade de Piracicaba uma nova feição, impulsionando imensamente o
seu progresso?

Martha Watts não veio ao Brasil para fazer uma coisa só. Dispôs-se
a subir a serra de Petrópolis e lá instalar outra escola, a que deu o
nome de Colégio Americano de Petrópolis. Nessa época, começava a
construção da nova Capital do Estado das montanhas, e Martha Watts
teve a sua atenção voltada para esse fato importante.

Fundada a escola em Petrópolis, Martha Watts foi a Juiz de Fora,
onde existia uma escola metodista que ela não havia fundado, o
Colégio Mineiro. Por uma grata coincidência, foi a escola em que o
meu pai estudou. Na cidade, havia duas escolas: uma mista, o
Instituto Granbery, onde tive o privilégio de estudar, e o Colégio
Mineiro, que, como o Izabela, destinava-se à formação de moças, mas
que aceitava meninos até a 4a série.

Martha trabalhou algum tempo ali, quando começou a sentir a sua
saúde abalada. Interrompeu o seu trabalho no Brasil e foi para a
Europa e os Estados Unidos em busca de cura. O câncer começava a
abalar a sua resistência. Depois de constatara enfermidade, ela ainda
encontrou forças para retomar ao Brasil, vir a Belo Horizonte, procurar
as autoridades municipais daquela época e pleitear um pedaço de
terra onde lhe fosse permitido plantar mais uma escola. Martha Watts
transformou o sofrimento da sua juventude, a perda do homem
amado, em uma motivação para dedicar a sua vida a fazer alguma
coisa de muito útil: educar. Assim, no dia 5/10/1904, ela fundava, na
cidade de Belo Horizonte, que tinha apenas sete anos de existência, o
Collegio Isabella Hendrix. Este era o nome original da instituição, e
ontem alguém me perguntou por que eu não aproveitei a
comemoração dos 100 anos para restabelecer o nome tal como
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originalmente existiu e que, em algum momento, foi alterado. Achei
essa uma boa idéia. Talvez aquele que me substituir ainda possa
fazer isso.

Cinco de outubro de 1904. Nas cartas que Martha Watts trocou com
amigos e com a Junta de Missões, nos Estados Unidos, ela contava
como começou a escola e dizia: "Recebemos hoje apenas cinco
crianças. Esperávamos que fossem em maior número, mas estamos
contentes assim mesmo, e tudo faremos para torná-las bons cidadãos
e boas cidadãs deste Pais. Tudo o que fazemos é para a glória de
Deus.". Um pouco depois, ela escreveu uma outra carta e disse: "Já
não somos mais cinco, somos 18 crianças no Isabella.". Isso ocorreu
na esquina da hoje Av. Santos Dumont com a Praça da Estação,
enquanto se construía o novo prédio na Rua Espírito Santo, logo
abaixo do prédio que hoje é o Acaiaca e onde, antes, havia, como
mostrado no clipe, uma igreja metodista. Bem em frente à Igreja São
José ficava a igreja metodista. Transferida a escola para a Rua
Espírito Santo, Manha Watts ficou apenas mais um ano no Brasil e,
depois, retornou a sua terra natal, onde veio a falecer.

Disse, na solenidade do centenário no Palácio das Artes, que via
muita semelhança entre a vida de Manha Watts e a do patriarca
Abraão, porque, tal como ele que recebeu a ordem de Deus para que
deixasse a sua parentela, os seus amigos, a sua terra e até os seus
bens e fosse para um lugar que Ele havia designado, também Manha
Watts ouviu a voz de Deus. Ele dizia-lhe: "Deixe a tua parentela, os
teus amigos e o conforto do país onde você vive com tranqüilidade e
vá para uma terra que lhe mostrarei.". Naquele dia, o Secretário
Municipal Fernando Cabral, também nosso ex-aluno, teve a
oportunidade de lembrar que Manha Watts não chegava em um
Boeing nem com pompas ou circunstâncias, mas vinha para o Brasil
em um modesto navio.

E quando ela chegava ao porto, terminava a pane mais fácil da sua
viagem, porque, depois, embrenhava-se pelo interior de São Paulo,
onde, à época, não havia estradas asfaltadas, nem aviões, nem
conforto algum.

Não escrevi as palavras que queria pronunciar porque desejava falar
com o coração e contar uma história de amor. Seguramente Manha
Watts escreveu, ao fundar o Izabela, o Piracicabano e o Colégio
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Americano, uma história de amor a Deus, uma história de amor ao
ser humano, uma história de amor à educação.

Querido irmão e amigo, Deputado João Leite, agradeço-lhe por esta
iniciativa que me emociona. Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o• Coral da

PETROBRAS, da Refinaria Gabriel Passos, que, sob a regência do
Maestro Hélcio Rodrigues Pereira, apresentará as seguintes músicas:
"Still Away", com solo de Valter Ediraldo de Oliveira; "La Vergine Degli
Angeli", com solo de Dércia Maria Soares; "Carinhoso", de Pixinguinha
e João de Barro; e "Va Pensiero", da Opera Nabuco, de Verdi.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Adalclever Lopes,
representando o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres,
entregará ao Prof. Ulysses de Oliveira Panisset placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "A educação e à formação
profissional comprometidas com o desenvolvimento social se voltam
para a comunidade e buscam integrar demandas locais ao saber
universal e aos princípios éticos que formam os cidadãos. Assim é o
trabalho desenvolvido pelo Instituto Metodista Izabela Hendrix, em um
século de existência que se confunde com a história de Belo
Horizonte. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta sua
homenagem pelo centenário desta instituição, que alia o ensino sólido
à incansável qualidade dos que antecipam o futuro e fazem avançar o
conhecimento e a cultura".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Prof. Ulysses de Oliveira Panisset, Magnífico Reitor do
Instituto Izabela Hendrix; Vereador Wadson Lima, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Cel. Evandro Vidal, Assessor
Parlamentar da 4fl Região Militar da 4a Divisão do Exército,
representando o Gen. Paulo Castro; Bispo Josué Adam Lazier,
Presidente da 4 Região Eclesiástica da Igreja Metodista; Prof. Edson
Gomes Travassos, Vice-Reitor do Instituto Metodista lzabela Hendtix;
Celeste Maria Fraga de Oliveira, representante do Conselho Diretor do
Instituto Metodista Izabela Hendrix; Revmo. Coordenador da Pastoral
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do Instituto Metodista Izabela Hendrix, Lino Estevão Magalhães
Leite; Deputado José Henrique; Deputado João Leite, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; há algumas
semanas, Belo Horizonte tem sido contemplada com eventos de rara
grandiosidade, que marcam os 100 anos de fundação do Instituto
Metodista Izabela Hendrix.

A organização das festividades, ecoando por todo o nosso meio
cultural, tem sido primorosa e digna de registro.

Minas Gerais, como um todo, e também esta Casa, representando
seu povo, vêm associar-se hoje a esta importante celebração.

O metodismo no Brasil tem-se destacado por sua reconhecida
vocação para a educação, fundando estabelecimentos de ensino, hoje
referências nacionais pela sua qualidade na formação de uma
juventude apta a exercer em plenitude sua cidadania.

Ao fundar, no século XVIII, um novo ramo do protestantismo, ao lado
de seu irmão Charles, John Wesley tornou-se o grande emblema do
cidadão cristão. Seu trabalho social sempre caminhou passo a passo
com sua tarefa espiritual.

São metodistas do Sul dos Estados Unidos, os: quais trazem para o
Brasil o pensamento cristão e os modos de agir em prol da sociedade,
preconizados pelo fundador Wesley.

Belo Horizonte identifica-se, no desenrolar de sua história, com o
crescimento do Instituto Izabela Hendrix em sua experiência
acumulada no ensino infantil, fundamental e médio, e no centro
universitário, refletindo três décadas de firme reputação no ensino
superior.

Quando, em 5/10/1904, foi aberta uma escola para moças na Praça
da Estação, a Capital de Minas estava instalada há apenas sete anos.
Contudo, a idéia de uma escola feminina da Igreja Metodista remonta
aos últimos anos do Brasil-Império.

Em 1886, essa escola era fundada no Rio de Janeiro, em pleno
flagelo da febre amarela. Professoras e alunàs são infelizmente
contaminadas, o que faz com que o projeto se desloque para
Petrópolis e Juiz de Fora. A escola de Petrópolis voltaria ao Rio,
transformando-se no renomado Colégio Bennett. Como Juiz de Fora
já abrigava o Granbery, colégio misto, a escola feminina foi transferida
para a recém-inaugurada Belo Horizonte.
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Ao renascer aqui, tomou o nome de Izabela Hendrix, mãe do
Bispo Eugene Hendrix, benfeitora da instituição, por meio de
magnânimo donativo que permitiria sua instalação.

Se Izabela Hendrix nunca veio ao Brasil, não podendo ver o
resultado de sua generosidade, a missionária Martha Watts, também
norte-americana, fundaria a escola da Praça da Estação.

O Izabela cresce com a cidade e migra de endereço, passando pela
Rua Espírito Santo, próximo ao atual Edifício Acaiaca, até se transferir
para a Rua da Bahia, onde hoje mantém seus cursos para crianças e
jovens e uma parte de suas faculdades.

Em simbiose, expandem-se a cidade e o ensino metodista. Em 1972
é inaugurada a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do
Instituto Metodista Izabela Hendrix. São, portanto, 32 anos de ensino
superior, formando diversas gerações de profissionais atuantes por
todo o Estado.

Belo Horizonte, já com mais de 1 milhão de habitantes naquele
momento, tornara-se o centro irradiador de cultura para toda a Minas
Gerais.

A demanda por novos cursos universitários corresponde à criação
da região metropolitana e leva para o município de Nova Lima um
novo pólo universitário, onde o Izabela Hendrix está presente, num
primeiro momento, com seus cursos de Administração e Direito.

Enquanto isso, o prédio da Rua da Bahia firma sua tradição
universitária, com destaque para a faculdade de arquitetura, a
segunda escola particular nesse domínio criada no Estado, e hoje
celebrada como detentora dos melhores cursos de Arquitetura e de
Design de Minas Gerais.

O centenário de Belo Horizonte mereceu um presente especial do
ensino metodista, devolvendo à cidade o carinho e a atenção que por
todos esses anos lhe eram dedicados. Seu tradicional auditório, com
700 lugares, transformou-se no moderno e bem equipado teatro
Izabela Hendrix, logo integrado à vida artística e cultural belo-
horizontina.

A capela Verda Farrar, na Rua da Bahia, projeto ousado de Sylvio
de Vasconcellos, compõe o conjunto da Praça da Liberdade, como um
importante marco da arquitetura moderna. Trata-se de outro presente
dos metodistas a Belo Horizonte.
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No ano de 2002 tivemos a criação do centro universitário, dividido

pelos dois "campi", o de Belo Horizonte e o de Nova Lima. Um grande
número de alunos dos diferentes cursos é atendido com bolsas de
estudo parciais ou totais.

Mostrando seu forte relacionamento com a sociedade, sempre
atendida pela proposta metodista, as dependências do Izabela
Hendrix são utilizadas por grupos ou entidades que as solicitam.

Os alunos desenvolvem programas de assistência a creches, asilos
e favelas, no espírito das tradições legadas por John Wesley,
seguindo as melhores práticas cristãs.

Em nome do povo mineiro, que esta casa representa, ficam os
cumprimentos e o nosso reconhecimento à comunidade metodista de
Belo Horizonte e especialmente a todos os educadores do Izabela
Hendrix. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 5,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2004

ATA

ATA DA 49S REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 5/11/2004

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Deputado Federal
Eduardo Barbosa - Palavras da Sra. Luiza Pinto Coelho - Entrega de
placa - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - José Henrique.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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

-
0 Deputado José Henrique, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a compor a Mesa o Exmo. Sr. Deputado
Federal Eduardo Barbosa o Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor
Parlamentar da 4a Região Militar e da 4 Divisão do Exército,
representando o Comandante, General Paulo Castro; e a Exma. Sra.
Luíza Pinto Coelho, Presidente das Federações das APAEs do Estado
de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear os 50 anos do

movimento apaeano.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
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será executado pela Banda da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a
regência do Subtenente Gideão.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, representando neste momento e

nesta sessão solene S. Exa. o Deputado Mauri Torres, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Luíza
Pinto Coelho, Presidente da Federação das APAES do Estado de
Minas Gerais, caríssimo amigo Deputado Federal Eduardo Barbosa;
Exmo. Sr. Assessor Parlamentar da 4a Região Militar, Cel. Evandro
Bartholomei Vida], representando o Comandante, Gen. Paulo Castro;
meus senhores, minhas senhoras; família apaeana de Minas Gerais e
gloriosa banda da Polícia Militar do nosso Estado, que muito nos
honra nesta noite feliz e festiva para Minas; autoridades da Mesa; esta
Casa do povo mineiro, por reiteradas e felizes noites, já teve a honra
de ser o palco das mais solenes homenagens a instituições e pessoas
que, por diferentes formas e por múltiplas ações, contribuíram e
contribuem para construir uma sociedade melhor e mais justa.

Nesta noite, tenho a particular alegria, iluminado pela luz que brilha
em um coração reconhecido, que se comove com o exemplo e se
inspira no sentimento da família apaeana, de ser o autor da proposta
que enseja esta solenidade que ressalta a dedicação, o amor, a
solidariedade e o afeto encontrados no seio de urna APAE, onde se
realiza, a cada dia, o resgate da célula "mater" da sociedade, a
família.

Sim, porque, ao promover e articular ações de defesa de direitos,
prevenir, orientar, prestar serviços e apoiar a família com vistas à
melhoria da qualidade de vida da pessoa especial, a APAE está,
acima de tudo, restaurando uma instituição muitas vezes fragilizada
pelo preconceito e talvez pela incompreensão.

E nesse universo que se desenvolve a missão sonhada e levada a
efeito por aqueles que idealizaram, há 50 anos, a criação de uma
associação de pais e amigos dos excepcionais. Uma semente
plantada no Rio de Janeiro que deu muitos e bons frutos e que hoje se
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espalha por todo o Brasil.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta hoje justa
homenagem ao maior movimento comunitário do mundo, que é, sem
dúvida, o movimento apaeano.

Quero saudar, de pronto, todas as APAEs existentes em nosso
Estado de Minas Gerais, evocando o pioneirismo da APAE de São
Lourenço, a mais antiga de Minas Gerais, que também completará no
próximo ano o seu cinqüentenário.

Saúdo, da mesma forma, todos os profissionais, pais, amigos e
voluntários que se dedicam a tão nobre causa, mencionando o
exemplo da APAE da minha querida terra natal de Ouro Fino, do Sul
de Minas.

Atualmente no Brasil são mais de 2 mil APAEs em perfeito
funcionamento e sintonia, 368 delas em nosso chão mineiro, filiadas à
federação estadual.

São entidades mantenedoras de escolas especiais que propiciam
atendimento educacional a milhares de crianças e adultos que formam
uma grande rede de pessoas que promovem a inclusão social e se
esforçam por sensibilizar e conscientizar a sociedade e os órgãos
públicos sobre os direitos fundamentais de cidadania das pessoas
especiais.

Compreendendo ações de sensibilização, conscientização,
prevenção, habilitação e reabilitação que objetivam favorecer o
desenvolvimento infantil nos mais variados aspectos, físico, motor,
emocional, intelectual e social, sobretudo contribuindo para sua
integração escolar, familiar, social, cívica, de trabalho e ajustamento
pessoal, uma APAE é, antes de tudo, uma entidade de ação
comunitária de ajuda moral, psicológica e material aos pais e aos
amigos das pessoas especiais. O exercício da solidariedade lhes
proporciona a eficácia da ação coletiva, que vai além dos casos
individuais.

E inegável que tudo é fruto da luta intransigente e da firme
determinação das APAE5 de todo o Brasil, o fato de contarmos hoje
com um conjunto de normas, vigentes em nosso ordenamento
jurídico, que disciplinam a verdadeira educação especial.

E desse contexto que surgiu o compromisso, legalmente assumido
pelo Estado, de propiciar uma educação inclusiva para todos os
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brasileiros, reflexo da transição de paradigmas por que passa a
educação no nosso País, para que possa ser exercida em sua
verdadeira amplitude cívica e democrática.

Dentro de uma nova vertente conceitual emerge uma visão de
escola particularmente atenta à sua função social e educativa de
favorecer o desenvolvimento integral de todos os alunos,
independentemente de suas características individuais e de seu
contexto.

De acordo com essa nova concepção de escola que responde
diferencialmente à diversidade do grupo, a educação especial passa a
buscar uma atuação que seja o menos restritiva possível, invertendo o
processo em que as diferenças conduzem à segregação.

Nesse sentido, a Constituição Federal diz que é dever do Estado "o
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino".
• A Constituição Estadual, por sua vez, acrescenta que o referido
atendimento se dará "com garantia de recursos humanos capacitados,
material e equipamentos públicos adequados e de vaga em escola
próxima à sua residência".

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação desenvolve o
assunto, enfatizando, em vários dispositivos, a prioridade de
integração do aluno especial à rede regular de ensino.

Essa nova mentalidade, que se reflete nos comandos constitucionais
e legais em vigor, tem orientado recentemente a intervenção
pedagógica na área específica do conhecimento relacionado com as
necessidades educativas especiais.

Contudo, toda essa conjugação de elementos e de práticas não
exauriu a demanda existente, poiso atendimento dos alunos especiais
nas classes regulares ainda é bastante incipiente, o que reafirma o
papel fundamental das APAEs neste contexto.

Celebramos hoje 50 anos de um movimento que floresceu e fincou
raízes sólidas em todo o território nacional, afirmando o sentimento de
solidariedade e de amor ao próximo que distingue a alma brasileira e
a do povo mineiro. São 50 anos de avanços e conquistas, que
precisam constituir força e alicerce para enfrentar os enormes
desafios ainda existentes.

A realidade impõe-nos refletir sobre alguns dados que demonstram
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a profunda necessidade de reforçar os laços de parceria entre as
múltiplas instituições atuantes nessa área, com vistas à superação de
alguns índices alarmantes. Para uma sociedade que pretende
implementar profundas mudanças em sua realidade, não é ético
conviver com deficiências que poderiam ser evitadas.

Mas um outro dado reclama nossa atenção: nos países
desenvolvidos a proporção de aproveitamento e inclusão de pessoas
especiais na educação e no trabalho fica entre 30% e 45%, e no
Brasil, dos nove milhões em idade de trabalhar, apenas 2% são
aproveitados.

E necessário, caríssimas educadoras, neste momento em que
centenas de municípios mineiros terão à frente novos administradores,
que se proceda a uma profunda reflexão a respeito da importância e
do alto significado que representa a presença da APAE em cada
município.

Essa reflexão é urgente, pois não suportamos mais a falta de
responsabilidade e de comprometimento do poder público municipal
com esse verdadeiro apostolado. Ao contrário, o que se vê, muitas
vezes, é a absoluta ignorância a respeito do que vocês, caríssimas
sementeiras da dignidade e do amor ao próximo, têm feito ao longo
dessa caminhada, diga-se de passagem, vitoriosa.

E porque é vitoriosa, mesmo em meio às adversidades, é que
desejo, mais do que nunca, homenageá-las tão-somente, pois, graças
à persistência, à vontade e à determinação de todas vocês é que hoje
podemos dar testemunho do extraordinário papel das APAEs em todo
o nosso Estado, sob a responsabilidade de todos vocês.

Gostaria, sim, do alto desta tribuna, de formular um veemente apelo
aos futuros Prefeitos e às Câmaras Municipais: que se associem a
nós, não com verbas irrisórias, descabidas, insuficientes para
contemplar a magnitude dessa causa, e, pior de tudo, muitas vezes
jamais pagas, exigindo a intervenção até do Ministério Público para o
seu recebimento, junto aos cofres do município.

Está na hora, talvez já tenha passado, mas é urgente que se faça
uma reflexão muito profunda e muito séria em todos os níveis de
governo deste País, para assegurar a dignidade, o respeito e o
funcionamento de nossas APAEs.

Da mesma forma, que a atitude da sociedade de abrir os braços
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para receber em seu seio todos os indivíduos, especiais ou não,
constitua um passo definitivo para as grandes realizações coletivas
neste século XXI.

Chegou a hora da inclusão! Para tanto, o compromisso da APAE de
plenificar a eficácia dos direitos da pessoa especial deve converter-se
em uma atitude de todos nós, da própria sociedade em que vivemos.

Não dá para permanecer absolutamente omisso diante de uma
situação que não se resolve somente com a intervenção do Estado. A
existência das APAEs é o exemplo claro do quanto é imprescindível o
envolvimento de toda a sociedade.

Romper os preconceitos e desenvolver ações que beneficiem essas
pessoas tão especiais é a nossa tarefa, é o nosso direito e é o nosso
dever. Agir preventivamente com o propósito de reduzir as situações
de risco e possibilitar a identificação e a intervenção precoce nas
deficiências deve constituir-se o carro-chefe dessa missão.

Sim, o movimento apaeano é uma verdadeira e elevada missão.
Missão: a esse desafio se responde simplesmente com o coração, e é
lá no profundo de nossos corações, fonte motivadora de todas as
boas ações, que deve repousar sempre por nossa convicção.

A APAE e todos aqueles que militam nesse movimento são
imprescindíveis. Todo ser humano precisa ser. Todos podemos ser. E
de coração, Sra. Presidente, que prestamos esta homenagem; é com
o coração aberto e feliz que a Casa do povo mineiro presta a vocês
esta homenagem de gratidão e de reconhecimento.

Quero, com a permissão de todos, prestar também minha saudação
muito especial ao valoroso amigo e companheiro de jornadas,
Deputado Eduardo Barbosa, legítimo representante das APAEs do
Brasil. Quis Deus e quis o destino tê-lo no meio da sociedade mineira,
que aproveita da sua sinergia para trazer a todas asAPAE5 o oxigênio
tão necessário.

Quero ainda informar que enviei hoje ao eminente Governador Aécio
Neves uma proposta que sugere à realização de concursos públicos a
oferta de vagas específicas para professor com exercício exclusivo
nas escolas das APAEs, ficando desde já consignado neste Plenário o
meu compromisso de lutar incansavelmente para que essa idéia seja
efetivada em nosso Estado, a exemplo do que já ocorre em outras
unidades da Federação.
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Receba, pois, a Federação das APAEs do Estado de Minas
Gerais, por sua dinâmica e incansável Presidente Luíza Pinto Coelho,
em nome do movimento apaeano, esta singela homenagem da
Assembléia Legislativa, com a qual esta Casa do povo mineiro
reafirma sempre o seu interesse e a sua disposição de se associar ao
esforço coletivo, promovendo e valorizando o desenvolvimento dos
múltiplos talentos que revelam as pessoas especiais, sendo-lhes
solidária na luta pela superação dos limites impostos pela vida".

Para finalizar, quero que vocês saiam desta sessão solene
inspirados por este pensamento: "Há aqueles que lutam um dia e, por
isso, são bons; há aqueles que lutam anos, e são melhores ainda;
porém, há aqueles que lutam toda a vida, e esses são
imprescindíveis". E assim são vocês.

Parabéns a todos pelo nosso cinqüentenário e que Deus abençoe
sempre a família apaeana.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Barbosa
Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o Presidente desta

sessão solene, Deputado Fábio Avelar, neste ato representando o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; o Assessor Parlamentar da 4a Região Militar
da 4 Divisão de Exército, Cel. Evandro Bartholomei Vidal; e a nossa
querida Presidente da Federação das APAEs de Minas Gerais, Luíza
Pinto Coelho. Um abraço carinhoso de todo o movimento apaeano ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem
a esta solenidade, e, mais que isso, um dos companheiros que vem
apoiando permanentemente as APAEs do Estado, principalmente as
da sua região, o Sul de Minas, por isso mesmo, sempre em sintonia
com o que estamos realizando no dia-a-dia do nosso Estado.

A minha palavra é simples porque o brilhantismo da fala do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva expressou, com toda a clareza, o nosso
sentimento e as nossas aspirações, fazendo não só um diagnóstico de
conquistas, mas também se lançando como companheiro numa
perspectiva de avanços para a garantia plena dos direitos das
pessoas com deficiência no nosso Estado.

Agradeço a Assembléia Legislativa do Estado, que, ao longo de sua
história e por meio de diversos parlamentares, sempre esteve ao lado
do movimento apaeano, apoiando pleitos, reivindicações, e fazendo-

2 WIN
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se presente nas APAEs de suas respectivas regiões. Dentro desta
Casa, a APAE nunca deixou de ter o aconchego do Legislativo na
busca de um apoio para as nossas lutas. Dessa forma, a APAE
sempre se fez presente nesta Casa em vários momentos, como, por
exemplo, na elaboração da Constituição do Estado. Isso fez com que
nosso Estado absorvesse por meio da Constituição Estadual aquilo
que já havia sido determinado pela Constituição Federal de 1998, ou
seja, a igualdade de acesso e oportunidade às pessoas com
deficiência.

Baseado nesse indicativo da lei, no arcabouço legal construído pela
Assembléia Legislativa do Estado, o nosso movimento adquiriu mais
torça. Da mesma forma, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva chamou
todos os Prefeitos a cumprirem o seu papel, pois eles devem exercer

ti solidariedade permanente e constante a esse segmento da
população.

E, cumprindo seu papel, estarão respeitando o que as nossas leis já
definem na Constituição Estadual e nas leis orgânicas municipais.

Infelizmente, muitos ainda são insensíveis ao preceito legal e
precisam daqueles que são companheiros de todas as horas para

i lembrar-lhes que o trabalho feito pelas APAE5 é uma função do
Estado, e não queremos mais ficar sozinhos nessa luta. Queremos ser
aqueles que, em cada município, exercem um princípio de cidadania
plena e de co-responsabilidade com o Estado para garantir o que a
sociedade e a legislação brasileira desejam.

Saliento a presença de Wagner Pereira Mala, um dos nossos
autodefensores do Estado, aqui representando todos os
autodefensores de Minas Gerais, aqueles para quem lutamos no dia-
a-dia. Wagner, ao lado de sua mãe e juntamente com a Luíza,
representa aqueles que compõem o nome da nossa sigla: associação
de pais, amigos e pessoas com deficiências. E com essa sinergia e o
entrosamento de famílias, pessoas com deficiência e amigos que
construímos 50 anos de história que estão aí para todos verem. Só
não vê quem não quer, porque estamos presentes, como disse o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, no cotidiano, no dia-a-dia. Não nos
esmorecemos. Somos unidos e fortes diante de cada obstáculo e,
assim, modificamos a realidade das pessoas para as quais
trabalhamos.
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Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e à Assembléia

Legislativa ter aprovado esta sessão solene, que tem um significado
histórico, pois fará parte dos anais desta Casa. Daqui a 50 anos
reportar-se-ão a esses documentos, e nossas falas estarão
registradas, mostrando que temos vigor e queremos transpô-lo por
mais 50 anos. Por meio da TV Assembléia, todo o Estado saberá
quanto o Legislativo mineiro respeita o movimento apaeano do Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Luíza Pinto Coelho
Exmo. Deputado Fábio Avelar, representante do Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres; Exmo. Deputado Federal Eduardo Barbosa, nosso
companheiro e líder maior do nosso movimento; Exmo. Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, nosso amigo, que nos honra muito com essa
homenagem; prezado Coronel; querido Wagner, que está conosco;
amigos das APAEs mineiras; a Federação das APAEs do Estado de
Minas Gerais sente-se muito honrada em participar, nesta egrégia
câmara dos Deputados Estaduais, da justa homenagem que se presta
aos 50 anos do movimento apaeano no Brasil. São 50 anos de árduas
lutas e doces vitórias na defesa dos direitos das pessoas com
deficiência.

Durante todo esse tempo, 50 anos, muitas foram as batalhas, os
obstáculos que tivemos de superar, mas também muitas são as
conquistas que, hoje, podemos celebrar. Devemos o nosso sincero
agradecimento àqueles que, de alguma forma, direta ou indireta,
deram sua contribuição para garantir aos portadores de deficiência o
direito a uma vida digna e ao pleno exercício da cidadania.

Completamos, agora, 50 anos, com a certeza de estarmos trilhando
o caminho certo. Cientes de que era preciso oferecer mais à pessoa
portadora de deficiência, evoluímos, ao longo desses 50 anos, sempre
superando desafios. Entendemos que é preciso mais que exigir da
pessoa portadora de deficiência todo esforço para ser aceita dentro
dos nossos padrões. Entendemos que devemos proporcionar todos os
meios possíveis para que essas pessoas sintam-se parte da
comunidade, sintam-se peças fundamentais na engrenagem da vida.
Cabe-nos muito mais que simplesmente aceitá-las.

Devemos trabalhar incansavelmente para fazer valer cada direito tão
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arduamente conquistado nesses 50 anos de lutas. E preciso muito
mais. Ainda temos uma longa estrada a percorrer. Sabemos que
vamos encontrar pelo caminho alguns obstáculos, que serão
superados com nossa união, seriedade e honradez, valores que
caracterizam e dignificam o movimento apaeano no Brasil.

Muito foi feito, é verdade. Muito devemos aos precursores do
movimento apaeano. Estamos prontos para continuar essa digna luta
e não descansaremos enquanto um direito for violado. Para isso
contaremos sempre com a parceria de todos os políticos, com a
importante aliança firmada com esta Casa.

Devemos um agradecimento especial ao nobre Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que, com sua sensibilidade e compromisso com a causa
das APAEs, honra-nos com esta homenagem aos 50 anos do
movimento apaeano. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que aqui me
permita chamá-lo de companheiro apaeano, pois é assim que o
vemos, tem sido um parceiro muito importante nessa caminhada. Seu
trabalho dignifica a Assembléia do Estado de Minas Gerais. Para nós,
do movimento das APAEs, é uma honra ser lembrados por V. Exa.
nesta reunião solene.

Aos Deputados desta Casa coube a digna missão de legislar.
Aproveitamos esta oportunidade para reivindicar, em nome das
pessoas com deficiência, do Estado de Minas Gerais, que toda
atenção seja dispensada a elas, aos seus anseios, assegurando a

• cada dia a superação dos obstáculos impostos pela vida. Elas contam
com vocês.

O reconhecimento ao trabalho prestado pelas APAEs é importante
na medida em que nos estimula a continuar e nos mostra que não
estamos sós, que podemos contar com a parceria dos Srs. Deputados
e das Sras. Deputadas para assegurar não só o cumprimento de
direitos já postos, mas também para novas conquistas que sejam
capazes de proporcionar às pessoas com deficiência uma melhor
qualidade de vida.

Agradecendo a generosidade do reconhecimento e da homenagem
com que somos agraciados, em nome das 23 mil pessoas portadoras
de deficiência e suas famílias, atendidas pelas APAE5 do Brasil,
registramos aqui nossa gratidão e nossa disposição em participar
cada dia mais de suas vidas, tomando-nos não só referência para seu
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atendimento pleno, mas também servindo de elo perene com as
autoridades, na busca de dias melhores. Muito obrigada.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Deputado Fábio

Avelar, representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, fará a entrega, à Sra. Luíza Pinto Coelho, de
placa alusiva a esta homenagem. Para isto, solicitamos a ambos, bem
como ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que se dirijam ao local
destinado às condecorações. A placa contém os seguintes dizeres: "A
homenagem da Assembléia Legislativa mineira ao movimento apaeno,
que, há 50 anos, descortina para pessoas verdadeiramente especiais
veredas planas para a realização de suas potencialidades. A luta
decidida das APAEs em favor dos direitos das pessoas com
deficiência configura forte estímulo ao combate contra o preconceito e
a discriminação e abre caminhos para o exercício pleno da cidadania".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, a Banda da Polícia Militar de Minas
Gerais, sob a regência do Subtenente Gideão, apresentará a música
"Tributo a Lupicínio Rodrigues".

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Gostaríamos de cumprimentar a Sra. Luíza Pinto Coelho, Presidente
da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais; cumprimentar
o nosso querido Deputado Eduardo Barbosa e, ao mesmo tempo,
agradecer a presença agradável deste batalhador entre nós;
cumprimentar o Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor
Parlamentar da 4a Região Militar da 4B Divisão de Exército, que
representa nesta solenidade o Gen. Paulo Castro; cumprimento ainda,
com todo carinho, o nosso amigo e irmão, esse Deputado brilhante
nesta Casa legislativa, autor do requerimento que suscitou a
realização desta homenagem, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
cumprimento todas as autoridades presentes, com um abraço especial
a toda família apaeana na pessoa do nosso querido Wagner, que está
entre nós. Não poderia deixar de cumprimentar, nesta oportunidade,
aos nossos queridos funcionários da Assembléia Legislativa, que
sempre nos emprestam o apoio necessário nesta Casa. Não podemos



75
deixar de agradecer ao Presidente desta Casa a honra de me
conceder o privilégio de representá-lo nesta importante reunião, em
que esta Casa Legislativa presta mais do que uma justa homenagem
a essa entidade que tem uma folha de serviços imensa prestada à
sociedade. Fica isso, como disse o nosso colega Deputado Eduardo
Barbosa, registrado nos anais desta Casa Legislativa.

Esta Assembléia sente-se profundamente honrada em homenagear
a Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais, dentro da
celebração do cinqüentenário do movimento apaeano.

O nome que corresponde à sigla - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - tornou-se, no decorrer desses anos, sinônimo de
credibilidade, doação, amor e competência.

Foi em 1954 que nasceu, no Rio de Janeiro, a primeira APAE, por
inspiração da diplomata norte-americana Beatrice Bemis, mãe de uma
portadora da síndrome de Down. A exemplo de associações
existentes em seu país, congregou pais, amigos, professores e
médicos com o intuito de criar uma escola pioneira para crianças
portadoras de algum tipo de deficiência.

Nesse meio século, a idéia ganhou o País. São quase 2 mil
municípios brasileiros que a adotaram, constituindo o maior
movimento comunitário do mundo. Um papel especial nessa missão
de amparo e orientação vem sendo desempenhado pela Federação
das APAEs de Minas Gerais, que tem levado à frente, entre nós, o
movimento apaeano.

A educação especial tornou-se integrante do sistema educacional
brasileiro, num coroamento do longo esforço das APAEs.

E assim que a proposta do movimento veio garantir a
independência, a auto-realização e o desenvolvimento das
potencialidades do portador de necessidades especiais.

Essas necessidades são muitas e variadas e começam pela
prevenção das deficiências, no atendimento da gestante e do bebê.
Como jovem, o cidadão portador de deficiência precisa de
atendimento nas áreas de educação, assistência e lazer, na busca de
sua integração à comunidade.

Os adultos deficientes precisam ser preparados para o mundo do
trabalho, ter acesso a ele e participar ativamente da vida social. E,
.quando idosos, precisam ver suas necessidades garantidas, a grande
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preocupação de seus pais diante do fato de virem a lhes faltar.

O aluno atendido pelas APAEs é, então, capacitado para se tomar
um agente transformador em uma sociedade democrática, na qual
exercita os valores da liberdade e da justiça.

Todo o seu aprendizado ocorre em clima de vivências e ações com
base comunitária e fraternal.

Para que os direitos de cidadania da pessoa portadora de
deficiência continuem respeitados e viáveis, há um custo sobretudo
financeiro. A sociedade como um todo tem de estar, portanto,
permanentemente mobilizada, não só nas esferas dos poderes
públicos federal, estadual e municipal. O próprio País deve honrar seu
compromisso para com o indivíduo portador de deficiência. Novas
idéias, novos projetos, novos colaboradores, serão bem-vindos para
aprimorar a capacidade gerencial e de atendimento do movimento
apaeano.

Estes 50 anos foram vividos com muito trabalho, sustentado pela
solidariedade e pelo amor, e certamente frutificarão num futuro ainda
mais promissor.

Em reconhecimento a tamanha dedicação em prol de tantos
brasileiros, alicerçada em um compromisso de solidariedade moral, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em nome do povo deste
Estado, realiza esta justa homenagem. A Presidência manifesta às
autoridades e aos demais convidados os agradecimentos pela
honrosa presença.

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 terça-feira, dia 9, às 9 horas, e
para a reunião extraordinária também de terça-feira, 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 do dia 9111/2004). Levanta-
sea reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.942/2004

Altera o art. 77 da Resolução n°5.176, de 6 de novembro de 1997,
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que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 77 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 77 - O mandato dos membros da Mesa da Assembléia, o qual

termina com a posse dos sucessores, é de dois anos, permitida uma
única recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na
mesma legislatura ou na seguinte.".

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.

• Mesa da Assembléia
Justificação: A medida proposta tem por objetivo adequar o

Regimento Interno da Assembléia ao texto constitucional,
• recentemente alterado por decisão dos parlamentares desta Casa.

De acordo com a mudança introduzida na Constituição do Estado, a
recondução dos membros da Mesa da Assembléia pode ocorrer uma
única vez, seja na mesma legislatura ou em legislaturas distintas, uma
vez que não se via motivo para restringir a possibilidade de reeleição,
entendimento confirmado pelo STF, no âmbito do Estado membro, e
.muito menos para limitá-la a legislaturas distintas.

O aperfeiçoamento da norma constitucional justifica-se pelo fato de
a recondução permitir maior estabilidade e, em conseqüência, maior
eficácia nas políticas administrativas no interior do Poder; e, ao se
limitá-la a um único momento, seja na mesma legislatura ou em
legislaturas distintas, preserva-se a alternância democrática na
direção da Assembléia.

Cabe-nos, assim, apenas promover a adequação do nosso
Regimento à mudança introduzida no texto constitucional. Para tanto,
solicitamos o apoio dos nobres colegas à proposta ora apresentada.
ii - Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2004

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N°5.220, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004
Aprova 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 1 - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de novembro

de 2004; 216° da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 10-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário

Anexo
- * A tabela a que se refere ao Anexo (art. 1° da Resolução n° 5.220,

de 10 de novembro de 2004) foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 11.11.2004.

RESOLUÇÃO N° 5.221, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004
Aprova 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, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de novembro

de 2004; 2160 da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
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Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário
Anexo

- * A tabela a que se refere ao Anexo (art. 1° da Resolução n°
5.221, de 10 de novembro de 2004) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2004.

ATAS

ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 9/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 299 e 300/2004

(encaminham os Projetos de Lei n os 1.930 e 1.931/2004,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.932 a 1.941/2004 - Projetos de Resolução n os 1.942 e
1.943/2004 - Requerimentos nos 3.459 a 3.483/2004 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo (2), de Saúde e de Direitos
Humanos e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Miguel Martini, da
Deputada Lúcia Pacífico e dos Deputados Rogério Correia e Carlos
Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Acordo de
Líderes; Decisão da Presidência - Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
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Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - 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.

V Parte
P 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 Antônio Andrade, 1 0-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 299/2004"
Belo Horizonte, 5 de novembro 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 Fernando Sabino, ao Centro de Referência do
Professor, localizado no Município de Belo Horizonte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma justa
homenagem ao ilustre escritor mineiro, que tanto engrandeceu a
literatura brasileira, conforme biografia anexa.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo
Fernando Tavares Sabino, filho de Domingos Sabino e de Odete

Tavares Sabino, nasceu a 12 de outubro de 1923, Dia da Criança, em
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Belo Horizonte.

Em 1930, após aprender a ler com a mãe, ingressa no curso
primário do Grupo Escolar Afonso Pena, tendo como colega Hélio
Pellegrino, que já era seu amigo dos tempos do jardim da infância.
Torna-se leitor compulsivo, de tal forma que mais de uma vez chega
em casa com um galo na testa, por haver dado com a cabeça num
poste ao caminhar de livro aberto diante dos olhos. Desde cedo revela
sua inclinação para a música, ouvindo atentamente sua irmã e o pai
ao piano.

Em 1934, entra para o escotismo, onde permanece até os 14 anos.
Disse ele em sua crônica "Uma vez escoteiro":
"Levei seis anos de minha infância com um lenço enrolado no

pescoço, flor-de-lis na lapela e pureza no coração, para descobrir que
não passava de um candidato à solidão. Alguma coisa ficou, é
verdade: a certeza de que posso a qualquer momento arrumar a
minha mochila, encher de água o meu cantil e partir. Afinal de contas
aprendi mesmo a seguir uma trilha, a estar sempre alerta, a ser
sozinho, fui escoteiro - e uma vez escoteiro, sempre escoteiro".

Com 12 anos incompletos, em 1935, torna-se locutor do programa
infantil "Gurilândia" da Rádio Guarani de Belo Horizonte. Freqüenta o
Curso de Admissão de D. Benvinda de Carvalho Azevedo, no qual
adquire conhecimentos de gramática que lhe serão muito úteis no
futuro em sua profissão.

Ingressa no curso secundário do Ginásio Mineiro, onde demonstra
grande interesse pelo estudo de Português. Suas primeiras tentativas
literárias sofrem influências dos livros de aventuras que vive lendo,
principalmente Winnetou, de Karl May, e dos romances policiais de
Edgar Wallace, Sax Rohmer e Conan Doyle, entre outros. Nessa
época, por iniciativa do irmão Gerson, tem seu primeiro conto policial
estampado na revista "Argus", órgão da Secretaria de Segurança de
Minas Gerais. Passada a primeira emoção, vem o desapontamento: o
nome do autor, na revista, consta como sendo Fernando Tavares
"Sobrinho".

Em 1938, ajuda a fundar um jomalzinho chamado "A Inúbia" no
Ginásio Mineiro. Ao final do curso, embora levado e irrequieto,
conquista a medalha de ouro como o primeiro aluno da turma.
Começa a colaborar regularmente com artigos, crônicas e contos nas
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revistas "Alterosas' e "Belo Horizonte". Participa de concursos de
crônicas sobre rádio e de contos, obtendo seguidos prêmios.

Nadador, em 1939, bate vários recordes em sua especialidade: o
nado de costas. Compete e ganha inúmeras medalhas em
campeonatos nas cidades de Uberlândia, São Paulo e Rio de Janeiro.
Participa da Maratona Nacional de Português e Gramática Histórica,
empatando com Hélio Pellegrino no segundo lugar em Minas Gerais e
em todo o Brasil. Viajam juntos ao Rio para receber em sessão solene
o prêmio das mãos do mineiro Gustavo Capanema, então Ministro! da
Educação.

Aprende taquigrafia, em 1940, para escrever mais depresa.
Começa a ler, com grande obstinação, os clássicos portugueses a
partir dos quinhentistas Gil Vicente e João de Barros, entre outros, até
os romancistas como Alexandre Herculano, Almeida Garrett e Camilo
Castelo Branco. Antes de chegar a Eça de Queiroz e a Machado de
Assis, aos 17 anos, está decidido a ser gramático. Escreve um artigo
de crítica sobre o dicionário de Laudelino Freire, que tem o orgulho de
ver estampado no jornal de letras "Mensagem", graças ao diretor
Guilhermino César, escritor mineiro que se torna amigo de Fernando
Sabino e seu grande incentivador. João Etienne Filho, secretário, de
"O Diário", órgão católico, é outro a estimulá-lo no início de sua
carreira. Nele publica artigos literários, juntamente com Otto Lara
Resende, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino, formando com
eles um grupo de amigos para sempre.

No período de 1941 a 1944 presta serviço militar na Arma 'de
Cavalaria do CPOR. Inicia o curso superior na Faculdade de Direito.
Convive com escritores e, por indicação de seu amigo Murilo Rubião,
ingressa no jornalismo como redator da "Folha de Minas". Orientado
por Marques Rebelo, reúne seus primeiros contos no livro "Os Grilos
não Cantam Mais", publicado no Rio de Janeiro à sua própria custa.
Bem recebido pela crítica, lhe vale principalmente pela carta recebida
de Mário de Andrade, a partir da qual inicia com ele uma
correspondência das mais preciosas para a sua carreira de escritor.
Colabora no jornal literário do Rio "Dom Casmurro", revista "Vamos
Ler" e "Anuário Brasileiro de Literatura".

Em 1942, é admitido como funcionário da Secretaria de Finanças de
Minas Gerais e dá aulas, nas horas vagas, de Português no Instituto
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Padre Machado. Conhece pessoalmente o poeta Carlos Drummond
de Andrade, dele se tornando amigo através de correspondência e,
mais tarde, no Rio, de convivência.

No ano seguinte, é nomeado oficial de gabinete do secretário de
Agricultura. Faz estágio de três meses como aspirante no Quartel de
Cavalaria de Juiz de Fora, período que serviria de inspiração para
hilariantes episódios no livro "O Grande Mentecapto". Inicia uma
:colaboração regular para o jornal "Correio da Manhã", do Rio, e
conhece seu futuro amigo Vinicius de Moraes. Prepara sua mudança
para o Rio de Janeiro. Publica o ensaio "Eça de Queiroz em face do
Cristianismo" na revista "Clima", de São Paulo (SP).

Integra, em 1944, a equipe mineira na Olimpíada Universitária de
São Paulo, como pretexto para conhecer pessoalmente Mário de
Andrade. Lêem, em voz alta, os originais da novela "A Marca", que é
publicada em seguida pela José Olympio Editora. Muda-se para o Rio,
assumindo o cargo de Oficial do Registro de Interdições e tutelas da
Justiça do Distrito Federal. Convive com Rubem Braga, Vinicius de
:Moraes, Carlos Lacerda, Di Cavalcanti, Moacyr Werneck de Castro,
Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schmidt, entre outros.
• Participa da delegação mineira no Congresso Brasileiro de
Escritores em São Paulo, no ano de 1945. Conhece Clarice Lispector,
dando início a uma intensa amizade.

No ano seguinte, forma-se em Direito e licencia-se do cargo que
exerce na Justiça, embarcando com Vinícius de Moraes para os
Estados Unidos. Passa a residir em Nova York, trabalhando no
Escritório Comercial do Brasil e, posteriormente, no Consulado
Brasileiro. Começa a escrever o romance "O Grande Mentecapto",
que só viria retomar 33 anos depois. Colabora com o jornal "Diário de
Notícias", do Rio.

Em 1947, envia crônicas de Nova York para serem publicadas aos
domingos nos jornais "Diário Carioca" e "O Jornal", do Rio, que são
transcritas por diversos jornais do resto do país. Começa a escrever
"Ponto de Partida" (romance), e outro, "Movimentos Simulados", os
quais não chega a concluir, mas que serão aproveitados em "O
Encontro Marcado". Realiza uma série de entrevistas com Salvador
Dali e faz reportagem sobre Lazar Segal.

Volta ao Brasil em 1948, a bordo de um navio cargueiro que se
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incendeia em meio a uma tempestade, a caminho de Bermudas. No
Rio, é transferido para o cargo de escrivão da Vara de órfãos e
Sucessões.

Em 1949, escreve crônicas e artigos para diversos jornais
brasileiros. Em 1950, reúne várias delas sobre sua experiência
americana no livro "A Cidade Vazia".

Publicação em tiragem limitada do livro "A Vida Real", em 1952,
composto de novelas sob a inspiração de "emoções vividas durante o
sono". Escreve, sob o pseudônimo de Pedro Garcia de Toledo,
diariamente, "O Destino de Cada Um", nota policial no jornal "Diário
Carioca". Escreve crônicas com o título geral "Aventuras do
Cotidiano", no "Comício", "semanário independente" fundado e dirigido
por Joel Silveira, Rafael Correia de Oliveira e Rubem Braga.
Colaboração com a revista "Manchete" a partir do primeiro número,
que se prolongará por .15 anos, a princípio sob o título "Damas e
Cavalheiros", posteriormente "Sala de Espera" e "Aventuras do
Cotidiano".

Em 1956, publica o romance "O Encontro Marcado", um grande
sucesso de crítica e de público, com uma média de duas edições
anuais no Brasil e várias no exterior, além de adaptações teatrais! no
Rio e em São Paulo.

E exonerado, a pedido, em 1957, do cargo de escrivão, passando a
viver exclusivamente de sua produção intelectual como escritor e
jornalista. Passa a escrever crônica diária para o "Jornal do Brasil" e
mensal para a revista "Senhor".

O relato da viagem à Europa, feita pela primeira vez por Fernando
Sabino em 1959 está no livro "De Cabeça para Baixo". Comparece ao
lançamento de "O Encontro Marcado" em Lisboa, Portugal. Visita
vários países, remetendo crônicas diárias para o "Jornal do Brasil",
semanais para "Manchete" e mensais para a revista "Senhor",
perfazendo um total de 96 crônicas em 90 dias de viagem.

Até o ano de 1964, depois de sua volta ao Rio, dedica-se à
produção de dezenas de roteiros e textos de filmes documentários
para diversas empresas.

Em 1960 faz viagem a Cuba, como correspondente do "Jornal do
Brasil", na comitiva de Jânio Quadros, eleito Presidente da República
e ainda não empossado. Faz reportagem sobre a revolução cubana,
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"A Revolução dos Jovens Iluminados", constante no livro com que
inaugura a Editora do Autor, fundada por ele em sociedade com
Rubem Braga e Walter Acosta, ocasião em que também são lançados
"Furacão sobre Cuba", de Jean-Paul Sartre (presente ao
acontecimento com sua mulher Simone de Beauvoir); "Ai de ti,
Copacabana", de Rubem Braga; "O Cego de Ipanema", de Paulo

• Mendes Campos, e "Antologia Poética", de Manuel Bandeira.
Fernando Sabino lança o livro "O Homem Nu" pela nova editora.

Em 1962 publica "A Mulher do Vizinho", que recebe o Prêmio
• Cinaglia do Pen Club do Brasil. Seu livro "O Encontro Marcado" é
publicado na Alemanha. Escreve o argumento, roteiro e diálogos do
filme, dirigido por Roberto Santos, "O Homem Nu", tendo Paulo José
no papel principal. Posteriormente, a história é novamente filmada,
com o ator Cláudio Marzo no papel principal.

No programa "Quadrante", da Rádio Ministério da Educação, em
1963, Paulo Autran lia crônicas semanais de Sabino e de Carlos
Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Dinah Silveira de Queiroz,
Cecília Meireles, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Uma
seleção dessas crônicas foi publicada pela Editora do Autor em dois
volumes: "Quadrante 1" e "Quadrante 2". Como os demais
colaboradores de órgãos oficiais, é automaticamente efetivado no
cargo de redator do Serviço Público, da Biblioteca Nacional e mais
tarde da Agência Nacional, cabendo-lhe a elaboração de textos para
filmes de curta metragem. Seu livro "O Encontro Marcado" é editado
na, Espanha e na Holanda.

E contratado, em 1964, durante o governo João Goulart, para
exercer as funções de Adido Cultural junto à Embaixada do Brasil em
Londres. Continua mandando seus relatos para o "Jornal do Brasil",
"Manchete" e revista "Cláudia". Faz a leitura semanal de uma crônica
na BBC de Londres em programa especial para o Brasil.

Em 1965 fica a seu encargo compor a delegação britânica que
participará no Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro.
Comparecem os diretores Alexander Mackendrick, Fritz Lang e

• Roman Polanski. Representa o Brasil no Festival Internacional de
Cinema, em Edimburgo, na Escócia, e no Congresso Internacional de
Literatura do Pen Club, em Bled, na Iugoslávia, onde reencontra Pablo
Neruda.
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Faz a cobertura, em 1966, da Copa do Mundo de Futebol para o

"Jornal do Brasil". Desfaz a sociedade na Editora do Autor e, com
Rubem Braga, funda a Editora Sabiá.

A Sabiá inicia sua carreira de grande sucesso, em 1967, lançando -
além dos de seus proprietários - livros de Vinicius de Moraes, Paulo
Mendes Campos, Otto Lara Resende, Carlos Drummond de Andrade,
Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt, Jorge de Lima, Cecília
Meireles, Dante Milano, Rachei de Queiroz, João Cabral de Meio
Neto, Autran Dourado, Dalton Trevisan, Clarice Lispector, Murilo
Mendes, Stanislaw Ponte Preta - e a série "Antologia Poética" dos
maiores poetas contemporâneos, não só brasileiros como, também,
dos sul-americanos Pablo Neruda e Jorge Luiz Borges. Edita
romances de grande sucesso internacional como "Boquinhas
Pintadas", de Manuel Puig, "O Belo Antônio", de Vitaliano Brancati, "A
Casa Verde", de Mano Vargas Liosa, e toda a obra do Prêmio Nobel
Gabriel García Márquez, a partir do famoso "Cem Anos de Solidão".
Seu livro "O Encontro Marcado" é lançado na Inglaterra. Publica o
artigo "Minas e as Cidades do Ouro" pela revista "Quatro Rodas".

No ano seguinte "O Encontro Marcado" é lançado na Inglaterra em
"pocket-book". No dia 13 de dezembro, a Editora Sabiá programou
uma festa no Museu de Arte Moderna, no Rio, com o lançamento de
vários livros, entre os quais: "Revolução dentro da Paz", de Dom
Hélder Câmara; "Roda Viva", de Chico Buarque de Holanda; "O Cristo
do Povo", de Márcio Moreira Alves, e, fechando com chave de ouro,
"Nossa Luta em Sierra Maestra", de Che Guevara. Nesse dia é
editado o ato institucional que oficializa a ditadura militar, e, como não
poderia deixar de ser, a festa não se realiza.

Sabino segue para Lisboa, Roma, Paris, Berlim, Londres e Nova
York, em 1969, como enviado especial do "Jornal do Brasil", para uma
série de reportagens sobre "O que está acontecendo nas maiores
cidades do mundo ocidental". Publica, pela Sabiá, um livro de
literatura infantil: "Evangelho das Crianças", escrito com a colaboração
de Marco Aurélio Matos.

A convite do governo alemão, em 1971, volta à Europa. Realiza
reportagem sob o título "Baliet de Márcia Haydée em Stutgart" para a
revista "Manchete". De volta ao Brasil, realiza um super-8 curta-
metragem sobre Rubem Braga, "O Dia de Braga", exibido pela TV
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Globo, o qual lhe servirá de modelo para os futuros documentários
em 35 mm sobre escritores brasileiros.

Em 1972, vende a Sabiá para a José Olympio. Viaja para Los
Angeles, onde produz e dirige com David Neves, para a TV Globo,
uma série de 8 mini-documentários sobre Hollywood, "Crônicas ao
Vivo". Entrevista Alfred Hitchcock e Broderick Crawford. Escreve três
reportagens para a "Realidade".

Com David Neves, no ano seguinte, funda a Bem-Te-Vi Filmes Ltda.
Filma "A Ponte da Amizade", documentário rodado em Assunção -
Paraguai, para o Departamento Comercial do Itamaraty, registrando a
participação do Brasil na Feira Internacional de Indústria e Comércio.
Realiza uma série de documentários cinematográficos, "Literatura
Nacional Contemporânea", sobre dez escritores brasileiros: Érico
Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, João
Cabral de Meio Neto, Manuel Bandeira, Jorge Amado, João
Guimarães Rosa, Pedro Nava, José Américo de Almeida e Afonso
Arinos de Meio Franco.

Em 1974, viaja a Buenos Aires, de onde escreve crônicas para o
"Jornal do Brasil". Em 1975, vai ao Oriente Médio, com David Neves e
Mair Tavares, onde produz e dirige o filme "Num Mercado Persa",
documentário sobre a participação do Brasil na Feira Internacional de
Indústria e Comércio, em Teerã. Publica "Gente li e "Gente II", com
crônicas, reminiscências e entrevistas de personalidades de destaque
nas letras, nas artes, na música e no esporte.

1976, entre viagens a Buenos Aires, cidade do México, Los Angeles,
marca o lançamento do livro "Deixa o Alfredo Falar!". Participa da
Feira do Livro de Buenos Aires. Após 16 anos de colaboração, deixa o
"Jornal do Brasil".

Inicia, em 1977, a publicação de crônica semanal sob o título de
"Dito e Feito" no jornal "O Globo". Sua colaboração se prolongará por
12 anos sem nenhuma interrupção e era reproduzida no "Diário de
Lisboa" e em oitenta jornais no Brasil. Viagem a Manaus, da qual
resulta no livro "Encontro das Aguas". Com Carlos Drummond de
Andrade, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga, integra a série
"Para Gostar de Ler".

Vai à Argélia, em 1978, realizar filme sobre Argel e a participação
brasileira na Feira Internacional de Indústria e Comércio, intitulado

WC
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"Sob Duas Bandeiras". Como em todas as viagens que realiza ao
exterior, envia crônicas para o jornal "O Globo".

Em 1979, retoma e acaba em dezoito dias de trabalho ininterrupto o
romance "O Grande Mentecapto", que havia iniciado há 33 anos, um
sucesso literário. O livro servirá de argumento para o filme com o
mesmo nome, dirigido por Oswaldo Caldeira e com Diogo Vilela no
papel principal. E adaptado para o teatro em Minas e São Paulo.

Publica "A Falta Que Ela Me Faz". Recebe o Prêmio Jabuti pelo
romance "O Grande Mentecapto". Filma a participação do Brasil na
Feira Internacional de Indústria e Comércio em Hannover, em 1980.

Recebe o Prêmio Golfinho de Ouro na categoria de Literatura,
concedido pelos Conselhos Estaduais de Educação e Cultura do Rio
de Janeiro. Realiza viagens ao Peru e aos Estados Unidos e dois
documentários em vídeo sobre a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
em 1981.

Em 1982, lança o romance "O Menino no Espelho", ilustrado por
Carlos Scliar, que passa a ser adotado em inúmeros colégios do país.
Percorre várias cidades brasileiras, participando do projeto Encontro
Marcado, ciclo de palestras de escritores nas universidades.

Lança o livro "O Gato Sou Eu", em 1983.
Publica os livros "Macacos Me Mordam", conto em edição infantil,

com ilustrações de Apon, e "A Vitória da Infância", seleção de contos
e crônicas sobre crianças, em 1984. Seu livro "O Grande Mentecapto"
é lançado em Lisboa.

"A Faca de Dois Gumes" é seu novo livro, em 1985. Uma das
novelas é adaptada para o cinema, com o mesmo título, dirigida por
Murilo Sales. Escreve uma peça teatral, baseada em "Martini Seco",
encenada no Rio de Janeiro. E condecorado com a Ordem do Rio
Branco no grau de Grã-Cruz pelo governo brasileiro. Publica, no "New
York Times", o artigo "The Gold Cities of Minas Gerais".

Em 1986, realiza inúmeras viagens: Londres, Tóquio, Hong Kong,
Macau e Singapura. Escreve "Belo Horizonte de Todos os Tempos"
para o Banco Francês-Brasileiro.

Publica "O Pintor Que Pintou o Sete", história infantil, a novela
"Martini Seco", em edição paradidática, e três seleções: "As Melhores
Histórias", "As Melhores Crônicas" e "Os Melhores Contos", em 1987.

É lançado "O Tabuleiro das Damas", um esboço de autobiografia,
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em 1988. Escreve suas últimas crônicas para "O Globo", do qual se
despede no final do ano.

Em 1989 o filme "O Grande Mentecapto" é premiado no Festival
Internacional de Gramado. Novas viagens pelo mundo e o lançamento
do livro "De Cabeça Para Baixo", reportagens literárias e jornalísticas
sobre as suas viagens pelo mundo de 1959 a 1986.

No ano seguinte esse filme é exibido no Festival Internacional de
Cinema em Washington D.C., e recebe um prêmio. Lança o livro "A
Volta Por Cima".

Lança, em 1993, "Aqui Estamos Todos Nus", uma trilogia de novelas
"de ação, fuga e suspense".

No ano seguinte lança o livro "Com a Graça de Deus", "uma leitura
fiel do Evangelho inspirada no humor de Jesus".

Em 1995, a Editora Ática relança a seleção, revista e aumentada, de
"A Vitória da Infância", com a qual Fernando Sabino reafirma sua
determinação ao longo da vida inteira de preservar a criança dentro de
si. Ou, como ele mesmo escreveu: "Quando eu era menino, os mais
velhos perguntavam: 'O que você quer ser quando crescer?'. Hoje não
perguntam mais. Se perguntassem, eu diria que quero ser menino".

O autor faleceu no dia 11 de outubro de 2004, na cidade do Rio de
Janeiro. A seu pedido, seu epitáfio é o seguinte: "Aqui jaz Fernando
Sabino, que nasceu homem e morreu menino".

PROJETO DE LEI N° 1.930/2004
Dá a denominação de Fernando Sabino ao Centro de Referência do

Professor localizado no Município de Belo Horizonte.
Art. 1 o - Fica denominado Fernando Sabino o Centro de Referência

do Professor criado pela Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
localizado no Município de Belo Horizonte.

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 No 300/2004"

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar à consideração dessa Egrégia Assembléia o
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anexo projeto de lei, que dispõe sobre a transformação de cargos do
Quadro Especial de cargos de provimento em comissão da
Administração Direta do Poder Executivo, de que trata a Lei Delegada
no 108, de 29 de janeiro de 2003.

O objetivo da proposição é a uniformização da denominação dada
ao grupo de cargos que possuem as mesmas atividades funcionais,
quais sejam, as de assessoramento jurídico.

O projeto de lei possibilitará que 22 cargos de Assessor II,
constantes do quadro de pessoal civil da Polícia Militar, sejam
transformados em 22 cargos de assessor jurídico, possuindo assim as
respectivas atribuições daquela classe.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa o anexo Projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°1.931/2004
Dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro Especial de

cargos de provimento em comissão da Administração Direta do Poder
Executivo de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003.

Art. 1° - O Quadro Especial de cargos de provimento em comissão
da Administração Direta do Poder Executivo de que trata a Lei
Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, fica acrescido de vinte e
dois cargos da classe Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-
18, de recrutamento amplo.

§ 1 0 - Os cargos a que se refere o "caput" são decorrentes da
transformação de vinte e dois cargos da classe Assessor II, código
MG-12, símbolo AD-12, integrantes do Quadro da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais - PMMG -, a que se refere o Anexo XXI do
Decreto n°43.187, de 10 de fevereiro de 2003.

§ 2° - Aos Assessores Jurídicos de que trata esta lei compete a
prestação de assessoria e consultoria jurídicas à PMMG, sendo-lhes
vedada a representação judicial e extrajudicial do Estado.

§ 30 Os cargos a que se refere o "caput" e o § 1° deste artigo serão
identificados por Decreto e são privativos de Advogado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (4), informando a
liberação, para a Secretaria de Educação, de recursos financeiros
destinados a garantir a execução dos programas que menciona, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Siomara O. Videira, Presidente da União dos Taquígrafos,
salientando a importância do envio de Taquígrafos desta Casa ao III
Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária.

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° 1.932/2004
• Declara de utilidade pública o Grupo de Fraternidade Espírita Irmão
Otto, com sede no Município de Corinto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Fraternidade

Espírita Irmão Otto, com sede no Município de Corinto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a associação supracitada, entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por objetivos filosóficos aprimorar, evangelizar e espiritualizar
o espírito em evolução; traçar normas e pautar sua ação
administrativa e assistencial segundo postulados do Evangelho de
Jesus, da doutrina espírita e da Organização Social Cristã-Espírita
André Luiz - OSCAL -; exercitar e estimular a união das criaturas,
fomentando ainda a integração entre os seus associados e os
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fraternistas de outros grupos e entidades; e outros.

Por ser justa a proposição, espero contar com o apoio dos nobres
pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.933/2004
Dispõe sobre a imediata liberação do Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo - CRLV - pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica determinada ao Departamento de Trânsito do Estado

de Minas Gerais - DETRAN-MG - a imediata emissão do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - após o pagamento
em espécie, de taxas, impostos ou multas inerentes ao veículo.

§ 1°- O pagamento de taxas, impostos e multas poderá ser efetuado
através de emissão de cheques do contribuinte, do município onde o
serviço for prestado, com liberação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo, em cinco dias úteis.

§ 20 - Efetuado o pagamento, a liberação do veículo e a baixa das
taxas, dos impostos e das multas deverão ser imediatas para
consultas por meio da Internet.

Art. 20 - No ato do pagamento de taxas ou multas, a autenticação
mecânica efetivada pela instituição financeira credenciada pelo
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG - será
suficiente para a comprovação do pagamento.

Art. 30 - Convênio entre a Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais e instituições financeiras autorizará os cálculos e
pagamentos em atraso do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - no próprio Banco.

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais fica
obrigada a informar às instituições financeiras credenciadas a base de
cálculo dos juros e das correções monetárias referentes ao Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: O Departamento de Trânsito de Minas Gerais somente

efetua a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos - CRLV - após baixados os débitos de IPVA e multas, apesar
de esses pagamentos serem efetuados em dinheiro. A baixa relativa
aos pagamentos de Taxa de Licença e Seguro Obrigatório não
impedem a emissão do CRI-V.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - PRODEMGE - somente efetua a baixa do IPVA e da multa,
em média em cinco dias úteis. Não são aceitos pagamentos com
cheques de outros Bancos, somente de instituição conveniada, para
pagamento de tributo, taxa e impostos referente ao veículo.

O pagamento poderá ser efetuado através de cheque da praça,
desde que. emitido pelo próprio contribuinte, nominal ao Banco
conveniado, constando no verso o endereço, o telefone e a
declaração de vinculação do cheque ao pagamento de taxas,
impostos ou multas, devidamente assinada pelo emitente, sem
rasuras, emendas nem ressalvas.

Para os pagamentos com cheques da praça, o Departamento de
Trânsito, prestará o serviço, ou seja, emitirá o certificado em cinco
dias úteis. Caso o pagamento seja em dinheiro, o serviço deverá ser
imediatamente prestado.

• A Lei n° 9.503 de 23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, dispõe:

"Capítulo XII - Do Licenciamento
Art. 131, § 2° - O veículo somente será considerado licenciado,

estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas".

O artigo em análise não fala da obrigatoriedade do pagamento em
dinheiro, muito menos da baixa eletrônica desses pagamentos em
banco de dados, para posterior emissão do licenciamento anual
obrigatório.

O entendimento é que o pagamento em dinheiro se define como
atendida a exigência do art. 131, § 2 0, do Código de Trânsito
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Brasileiro, o veículo é considerado licenciado, apto para emissão
imediata do certificado.

Caberá ao contribuinte a entrega de cópia dos pagamentos
mediante apresentação dos originais.

As alegações de falsificação de autenticações podem ser supridas
com a emissão das respectivas guias de recolhimento, com códigos
internos e retenção de originais.

Atualmente, no Estado de Minas Gerais, o proprietário de veículo,
após o pagamento de taxas, impostos ou multas inerentes ao veículo,
é obrigado a aguardar cinco dias úteis, para obter o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo.

Tudo isso ocorre pela morosidade na transferência de dados entre a
instituição bancária conveniada, a Secretaria de Estado da Fazenda e
o próprio DETRAN-MG, que, na maioria das vezes, informa ao
contribuinte o prazo para a retirada do certificado, mas não procede à
baixa dos impostos, taxas e multas já pagas por ele. Essa morosidade
está prejudicando, além do cidadão proprietário de veículo, também
trabalhadores e grandes empresas que utilizam e necessitam dos
serviços prestados por esses órgãos.

Este projeto objetiva, com a simples autenticação mecânica
realizada pela instituição financeira, que tem presunção de
veracidade, possibilitar ao contribuinte a imediata posse do certificado
de registro.

Esse é anseio de várias entidades de classe no Estado de Minas
Gerais, tais como despachantes, concessionárias de veículos e
comerciantes de veículos, que muitas vezes cancelam vendas, por
não poderem transferir veículos imediatamente.

Proposições como esta foram aprovadas pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro e já ali vigoram.

A nossa proposição visa a facilitar e melhorar o atendimento ao
contribuinte no Estado de Minas Gerais, podendo obter informações
precisas e imediatas do DETRAN-MG.

Conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação desta
proposição.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.934/2004

Declara de utilidade pública a Associação Teresiana Missionária -
Brasil, com sede no Município de Mariana.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minàs Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Teresiana

Missionária - Brasil - A. TE.MIS. - Brasil, com sede no Município de
Mariana.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Teresiana Missionária - Brasil, também

denominada A.TE.MIS. - Brasil, com sede no Município de Mariana, é
uma entidade civil sem fins lucrativos de caráter beneficente e com
prazo indeterminado de duração. Destacam-se entre as finalidades da
entidade a assistência, promoção e valorização das pessoas, famílias
e grupos de pessoas menos favorecidas, garantindo-lhes o acesso a
saúde, educação, trabalho, moradia, alimentação e vestuário. A
associação busca também a recreação e a melhoria dos padrões
culturais e sociais, de forma a garantir a promoção integral das
pessoas, a dignidade da família e o exercício da cidadania, além de
promover a fraternidade, valorizando a ação comunitária e a
solidariedade, valendo-se sempre do voluntariado como principal força
dinamizadora dos serviços a serem prestados.

A referida entidade, devidamente cadastrada no Conselho Municipal
de Assistência Social, foi constituída em 25/1/2002, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados
pela Associação Teresiana Missionária - Brasil, 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 ad. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.935/2004
Dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição de

listas telefônicas no Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Observado o disposto na legislação federal, ficam as

concessionárias do serviço de telefonia fixa, comutada com atuação
no Estado, obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição
de lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal n°9.472,
de 16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos
relativos ao seu fornecimento.

Art. 20 - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a
operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela
lista telefônica, de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser paga pela empresa
responsável pela mensagem.

Art. 30 - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto n° 2.181, de 21 de
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada em

2002 para apurar possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em
vista as denúncias sobre os procedimentos adotados por essa
empresa para a publicação da lista de assinantes, em seu relatório
final concluiu que a TELEMAR, em conluio com a TELELISTA, estava
praticando atos ilícitos ao permitir que essa empresa utilizasse,
indevidamente, o seu nome, a sua logomarca e até seu espaço físico
e agisse, portanto, em seu nome.

De fato, a TELELISTA veiculava várias mensagens que levavam a
crer ser ela produto oficial da TELEMAR, induzindo a erro o
consumidor. Ademais, a TELEMAR impunha entraves para o
fornecimento de dados imprescindíveis à produção de listas por outras
empresas, impedindo, portanto, a livre concorrência.

Nesse sentido, a Lei Federal n°9.472, de 1997, no seu art. 86, veda
expressamente a exploração de outra atividade por parte da
concessionária que não seja aquela objeto do contrato de concessão
de serviço de telefonia fixa comutada.
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Ainda estabelece, no seu art. 213, ser "livre a qualquer interessado

a divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do serviço
telefônico fixo comutado destinado ao uso público e geral".

O § 1° do mesmo artigo determina que, observado o disposto nos
incisos VI e IX do art. 30 da citada lei, os quais se referem ao direito de

• privacidade do consumidor, "as prestadoras do serviço estarão
obrigadas a fornecer, a prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-

• la". Por seu turno, o § 2° do mencionado art. 213 dispõe ser
• "obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas
telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de
terceiros, nos termos em que dispuser a Agência".

• Analisando as conclusões a que chegou a Comissão Especial
referida, verifica-se que a TELEMAR estava agindo irregularmente,
descumprindo a legislação federal referente à matéria.

O projeto de lei proposto busca, então, evitar o prosseguimento
dessas ações, impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa
responsável pela lista telefônica que divulgue mensagem que a
vincule à operadora do sistema de telefonia fixa, induzindo a erro o
consumidor.

Lembre-se que, de acordo com o art. 60, IV, do Código do
Consumidor, é direito básico do consumidor a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva. Segundo o art. 3 0 do projeto, os
órgãos relacionados no Código do Consumidor serão os responsáveis
pela aplicação da penalidade. Por fim, o art. 1° da proposição apenas

• repete o disposto na legislação federal já citada, a qual obriga a
concessionária do serviço de telefonia fixa comutada a fornecer seu

• cadastro para efeito de edição de lista de assinantes, a qualquer
interessado, a preços que cubram somente os custos relativos a seu
fornecimento.

• A proposição contém dispositivos que se referem à defesa do
consumidor, matéria de legislação concorrente entre a União e os
Estados, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.

O próprio Código do Consumidor, no art. 55, estabelece que "a
União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas

• suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, à industrialização, à distribuição e ao consumo
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de produtos e serviços".
Não há problema quanto à iniciativa, visto que a matéria não se

encontra entre aquelas de iniciativa privativa arroladas no art. 66 da
Constituição Estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.936/2004
Dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais

em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Nos procedimentos judiciais sob o benefício da assistência

judiciária gratuita, a pessoa idosa que figure como parte terá
prioridade em todo ato ou diligência procedimental.

§ 10 - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais
de sessenta anos de idade, conforme o art. 20 da Lei n° 12.666, de
1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.

§ 20 - Os atos procedimentais a que se refere o "caput" deste artigo
serão os de distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,
citações e intimações, inclusão em pauta de audiências, julgamentos
e proferimento de decisões judiciais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela visa a diminuir o tempo de espera na

tramitação de feitos no Judiciário em que figure como parte pessoa
idosa, que muitas vezes não consegue esperar a sentença final no
processo por ela intentado.

A justiça, de maneira geral, se tem preocupado muito com a
celeridade do feito, com um deslinde mais rápido, de forma que a
prestação jurisdicional atenda aos anseios da sociedade num prazo
razoável.

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da
sociedade.

Assim sendo, conto com o apoio de meus ilustres pares à aprovação
deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.937/2004
Cria o Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecções da

.Regiâo Sul de Minas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

• Art. 1° - Fica criado o Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de
Confecções da Região Sul de Minas, integrada pelos Municípios de
Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino, Borda da Mata, Inconfidentes,
Cambuí, Camanducaia, Extrema, Estiva, Itapeva, Munhoz, Bom
Repouso, Toledo, Albertina, Bueno Brandão, Tocos do Moji e Senador
Amaral.

Art. 20 - São objetivos do Pólo:
- desenvolvimento da atividade produtiva têxtil e de confecções na

região;
II - geração de empregos e renda para a população;
III - aumento da produção têxtil e de confecções do Estado;
IV - incentivo às atividades de pesquisa científica e tecnológica

relacionadas à cadeia produtiva da indústria têxtil e de confecções,
inclusive com a criação de centro de capacitação de recursos
humanos;

V - compatibilização da atividade produtiva com a preservação do
meio ambiente.

Art. 30 - Para as empresas já instaladas ou que vierem a se instalar
no Pólo e cuja atuação se harmonize com os objetivos previstos no
artigo anterior, poderão ser oferecidos estímulos pelo poder público,
tais como benefícios financeiros e fiscais e celebração de convênios
de cooperação e assessoria técnica com órgãos governamentais
especializados, universidades e outras instituições de ensino.

Ad. 4° - Deverá ser criada, no prazo de trinta dias, uma Comissão de
Desenvolvimento do Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de
Confecções, com a finalidade de zelar pela efetivação das medidas
previstas nesta lei, composta por dez membros, sendo:

- cinco representantes dos municípios que integram o Pólo, cada
um indicado pelo respectivo Prefeito;

II - três representantes das indústrias têxteis e de confecções
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instaladas no Pólo, sendo um indicado pelo Sindicato das
Indústrias de Tecelagem, um, pelo Sindicato da Indústria Têxtil, e um,
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;

III - um representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador
do Estado;

IV - um representante da Assembléia Legislativa, indicado por sua
Mesa.

§ 1° - Os membros indicados deverão reunir-se para eleger o
Presidente da Comissão e elaborar o regimento do Pólo e da
Comissão, devendo deliberar sempre com a presença da maioria
absoluta.

§ 20 - Os membros da Comissão terão mandato de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - Os membros da Comissão não receberão remuneração, a
nenhum título, pelas atividades nela desenvolvidas.

§ 41 - O Presidente terá voto nas deliberações da Comissão, além
do voto de qualidade, quando for o caso.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: São notórias a excelência e a tradição da atividade

produtiva têxtil e de confecções na região definida no art. 10 deste
projeto. Cabe agora estimular seu desenvolvimento, por meio da
criação do Pólo objeto da proposição, o que ainda viabilizará a
geração de empregos e renda para a população; o aumento da
produção têxtil e de confecções do Estado e o incentivo às atividades
de pesquisa científica e tecnológica, sempre com cuidado para
garantir a compatibilização da atividade produtiva com a preservação
do meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.938/2004
Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Paz e

Alegria, com sede no Município de Areado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira
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Idade Paz e Alegria, com sede no Município de Areado.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Rêmolo Aloise
Justificação: O Grupo da Terceira Idade Paz e Alegria, entidade

beneficente e sem fins lucrativos, foi fundado em 6/6/99. Possui como
meta primordial o amparo às pessoas da chamada terceira idade,
fazendo com que assumam alguma responsabilidade dentro da sua
comunidade, sejam consideradas e respeitadas como autêntica fonte
de experiência vivida e, sobretudo, encontrem a alegria de viver.

Para alcançar seus objetivos, promove atividades ocupacionais,
viagens, cursos, seminários, espetáculos artísticos e programas
sociais.

Em reconhecimento aos bons serviços prestados ao povo de Areado
e especialmente por cuidar de segmento muitas vezes relegado pela
sociedade, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório que se lhe pretende outorgar.

- 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° 1.939/2004
Dispõe sobre a ocupação das vagas nas penitenciárias do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Sem prejuízo do disposto no art. 84 da Lei n° 11.404, de 21

de janeiro de 1994, fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais
autorizado a promover a ocupação de cela individual de penitenciária
com até três sentenciados.

Parágrafo único - A medida prevista no "caput" deste artigo será
adotada em caráter temporário e vincula o cumprimento da meta de
construção de treze penitenciárias até 2007, prevista na Lei n° 15.033,
de 20 de janeiro de 2004.

Art. 20 - Serão transferidos para as vagas que forem abertas nos
termos do art. 1° desta lei os sentenciados que estiverem cumprindo
pena privativa de liberdade em regime fechado dentro de cadeia
pública e de carceragem de delegacia.
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§ 1° - A transferência de que trata o "caput" deste artigo deverá

priorizar a desativação das cadeias públicas e das carceragens de
delegacia que apresentarem grave comprometimento de infra-
estrutura, a ser comprovado por laudo pericial.

§ 2° - A cadeia pública e a carceragem de delegacia que tiverem
sentenciados transferidos para penitenciária nos termos desta lei só
serão novamente ativadas após reforma que vise a adaptá-las ao
disposto nos arts. 88 e 104 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de junho de
1984.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: O presente projeto cuida de apresentar urna alternativa

humanitária para a situação dos detentos de cadeias públicas que já
foram sentenciados e que se encontram cumprindo pena privativa de
liberdade em espaços absolutamente contrários ao que prevê as Leis
de Execução Penal Federal e Estadual.

Além disso, é alternativa pertinente para resolver o problema da
insegurança no entorno das cadeias, as quais, por estarem
superlotadas, vivem passando por rebeliões e fugas em pleno espaço
urbano. Isso quando não estão as cadeias já prestes a desabar, dada
a imensa dificuldade de manutenção nesses espaços
permanentemente ocupados, melhor dizendo, superocupados.

De todo o modo, o que se pretende é apresentar para a sociedade e
para todos os gestores da área de segurança pública que estamos
caminhando, no Estado de Minas Gerais, para a redução do déficit de
vagas no sistema penitenciário. Por essa razão é que vinculamos à
medida de redefinição do número de sentenciados por cela nas
penitenciárias o efetivo cumprimento da meta de construção de treze
penitenciárias em Minas.

Devemos somar ainda o dever de tratar o preso da cadeia pública
da mesma forma e com os mesmos cuidados (garantia de direitos)
com que é tratado o sentenciado que cumpre pena em penitenciária,
até porque esse é o comando da Lei de Execução Penal Federal, em
seus arts. 88 e 104. Em vista desse comando normativo, espera-se
que as reformas em cadeias públicas também venham para aprimorar
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todo o sistema prisional do Estado.

Por todos esses motivos é que peço o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto, que, em reconhecendo a difícil realidade
estadual, apresenta solução e busca melhorias gerais para o
problema gravíssimo do déficit de vagas nas unidades prisionais de
Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI N° 1.940/2004
Dispõe sobre a gratuidade na emissão de documento de identidade

civil àqueles que, em decorrência de haverem se alfabetizado,
solicitarem essa documentação ou a segunda via.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurada a gratuidade na emissão de documento de

identidade civil, no âmbito do Estado àqueles que, em decorrência de
haverem se alfabetizado, solicitarem essa documentação ou a
segunda via.

§ 1° - Para efeitos desta lei, entende-se por alfabetizado aquele que
tenha concluído o curso de alfabetização promovido por instituições
alfabetizadoras de jovens e adultos, conveniadas com o Ministério da
Educação.

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2004.
Padre João
Justificação: O Brasil Alfabetizado é um programa criado pelo

Governo Federal com a missão de abolir o analfabetismo no Brasil,
visando qualquer pessoa com 15 anos ou mais que ainda não teve a
oportunidade de aprender a ler e escrever.

Lançado pelo Governo Federal em 2003, o programa Brasil
Alfabetizado, nesse mesmo ano, atendeu 1.920.000 de jovens e
adultos com pouca ou nenhuma escolaridade formal, aplicando um
total de R$175.000.000,00.

O Programa é coordenado pelo Ministério da Educação e atua por
meio de convênios com instituições alfabetizadoras de jovens e
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adultos. Nesse programa, não é função do MEC executar os
trabalhos de alfabetização em sala de aula. O que o MEC faz é
viabilizar, por meio de repasse de recursos, as condições para que as
instituições possam desenvolver a tarefa de ensinar a ler e escrever.
O MEC também acompanha e avalia todas as ações dos
conveniados.

Segundo o Ministério da Educação, em 2004, o programa Brasil
Alfabetizado vai investir R$168.000.000,00 e atender cerca de três mil
municípios brasileiros. O programa já firmou parceria com 23
Governos Estaduais, incluindo as universidades estaduais e federais.
Cerca de 380 municípios também deverão participar do programa em
parceria direta com o Governo Federal.

Conforme dados do I13GE-2001, que mostra a distribuição do total
de analfabetos absolutos entre os Estados, constata-se que cinco
deles (Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará)
respondem por cerca da metade dos analfabetos do País, sendo que
só o Estado de Minas Gerais apresenta mais de 1.500.000
analfabetos.

Distribuição de renda e de educação são duas ações que caminham
juntas. Nos domicílios cujo rendimento é inferior a um salário mínimo,
a taxa de analfabetismo é de quase 29%. Portanto, a gratuidade de
emissão de documento de identidade civil pelo Estado se faz
necessária, pois essa seria uma forma de desonerar o cidadão de um
custo adicional.

Diante do exposto, dada a relevância da matéria, solicitamos dos
nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.941/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas, teatros e "shoppings"

do Estado de Minas Gerais de ter luz de emergência e gerador de
energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam obrigados os cinemas, teatros e "shoppings" do

Estado de Minas Gerais a possuir luz de emergência e gerador de
energia elétrica em suas dependências.
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Art. 20 - O descumprimento da determinação acima sujeitará o
infrator ao pagamento de multa no importe de 200 (duzentas)
UFEMG's.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data da sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Sabe-se que uma minoria dos cinemas, dos teatros e

• dos "shoppings" possuem gerador de energia e luz de emergência, o
que implica um risco para os freqüentadores desses locais.

E muito comum faltar energia elétrica nesses estabelecimentos,
causando pânico e desespero nas pessoas que se encontram no
local.

Recentemente, foi publicado no jornal "O Globo", na coluna "Defesa
do Consumidor", que em uma sessão de cinema faltou energia elétrica
desencadeando pânico entre os espectadores que eram na maioria
crianças.

Nesses locais, que são muito freqüentados, principalmente por
crianças, é essencial que haja um gerador de energia elétrica e luz de
emergência.

A proposição ora apresentada visa a resguardar a segurança e a
saúde de espectadores ou freqüentadores de cinemas, teatros e
"shoppings", tornando obrigatória a utilização de luz de emergência e
gerador de energia.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.942/2004
- O Projeto de Resolução n° 1.94212004 foi publicado na edição

ii anterior.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.943/2004

Susta os efeitos do Decreto n° 43.753, de 19 de fevereiro de 2004,
que regulamenta a prestação de serviços públicos de água e esgoto
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e
dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam suspensos, na forma do art. 62, inciso XXX, da

Constituição Estadual, os efeitos do Decreto n° 43.753, de 19 de
fevereiro de 2004, que regulamenta a prestação de serviços públicos
de água e esgoto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG - e dá outras providências.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2004.
Chico Simões
Justificação: A suspensão ora proposta se justifica pela inexistência

de legislação estadual que regulamente a prestação de serviços
públicos de água e esgoto, estando assim o referido decreto
exorbitando o poder regulamentar do Poder Executivo e os limites da
delegação legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.459/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja inserido

nos anais da Casa voto de aplauso à TV Globo Minas pela
comemoração dos três anos do programa "Terra de Minas". (- A
Comissão de Transporte.)

N° 3.460/2004, do Deputado Dilzon Meio, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria José
Nogueira Pena. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.46112004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Geraldo
Affonso Pimentel Pereira Araújo, criador e editor do programa
"Microfone Aberto", da Rádio Difusora de Ouro Fino, pelos seus nove
anos no ar. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.462/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de aplauso ao Centro Universitário Newton
Paiva pelos 30 anos do curso de Turismo. (- A Comissão de
Educação.)

N° 3.463/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
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Abadia dos Dourados pelo transcurso do 56° aniversário de
emancipação político-administrativa do município.

N° 3.464/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Alterosa pelo transcurso do 660 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.465/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Arapuá pelo transcurso do 42° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.466/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Berizal pelo transcurso do 9° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.467/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte pelo transcurso do 107 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.468/2004, do Deputado João Biliar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Betim
pelo transcurso do 660 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.469/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Campina Verde pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.47012004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Campo Florido pelo transcurso do 660 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.471/2004, do Deputado João Biliar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Canápolis pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.472/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Carmo da Cachoeira pelo transcurso do 66 0 aniversário de
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emancipação político-administrativa do município.

N° 3.473/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Carmo da Cajuru pelo transcurso do 56 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.474/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Cascalho Rico pelo transcurso do 56 1 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

NO 3.475/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Cássia pelo transcurso do 114° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.476/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Centralina pelo transcurso do 510 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.477/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Chapada Gaúcha pelo transcurso do 9 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.478/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Coluna pelo transcurso do 51 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município. ( - Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.479/2004, do Deputado Leonardo •Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Alencar, Vice-
Presidente da República, por sua posse no cargo de Ministro da
Defesa. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.480/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Júnior César Silva, por ter sido
agraciado com o Prêmio CIEMG à Excelência - 2004. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 3.481/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de
Administração Penitenciária com vistas ao afastamento do Diretor-
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Geral das Penitenciárias José Edson Cavalieri e Prof. Ariosvaldo
Campos Pires, de Juiz de Fora, enquanto durarem as investigações
sobre tortura de presos.

N° 3.482/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar e ao Comando-Geral
da PMMG com vistas à apuração de denúncia formulada pelo Sr.
Paulo Roberto Rafael Coure Júnior.

N° 3.483/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Promotora de Justiça da Comarca de Santos
Dumont com vistas à apuração de denúncia formulada pelo Sr. Paulo
Roberto Rafael Coure Júnior.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo (2), de Saúde e de Direitos Humanos e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV
Assembléia, ocupamos a tribuna nesta tarde para, com certa alegria,
comunicar o que já é do conhecimento dos que acompanham as
decisões do Supremo Tribunal Federal. No dia 20/1012004, por sete
votos contra - no caso, a favor das nossas idéias -, foi cassada, em
Plenário, a liminar expedida pelo Ministro Marco Aurélio no dia
l°/712004. Essa liminar se refere ao caso de crianças portadoras de
anencefalia.

E um absurdo. O Ministro tinha reconhecido à mãe de uma criança
anencefálica o direito constitucional de fazer o aborto. Na verdade, a
Constituição garante à criança anencefálica o direito à vida. Ou seja,
esse direito é garantido pela Constituição, no art. 50, cláusula pétrea.
Felizmente, os Ministros, fazendo uso do bom-senso, derrubaram
essa liminar. Isso significa dizer que os seres humanos do sexo
masculino ou feminino gerados portadores de anencefalia poderão
nascer. E engraçado dizer que terão seus direitos reconhecidos, já
que querem cassar o direito dessas crianças de nascer. Os
argumentos são os mais simplistas possíveis e até mesmo
infundados.
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Tive o prazer de assistir, por acaso, pela televisão, à defesa

brilhante do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que
disse não estar se valendo de suas convicções religiosas, mas se
atendo apenas ao direito, à constitucional idade, ou seja, àquilo que a
Constituição garante como direito dessa criança.

E interessante observarmos que os abortistas de plantão não
perdem tempo. Eles têm de sofismar ou até mesmo usar chavões
como direitos humanos para conseguirem seu intento. Vejam o que
houve em Goiás, quando, em uma discussão, os abortistas de plantão
- pasmem os senhores! - disseram que o direito ao aborto é um direito
humano e uma questão de justiça social. E direito humano assassinar
covardemente um ser humano que está no ventre da mãe. E direito
humano de quem? Que direito humano é esse? Não é direito e não é
humano. E desumano, e não direito. Mas eles vão sofismando. Dizem
que é um problema de justiça social. Daqui a pouco, alguém dirá que
matar os pobres é questão de justiça social, já que não se pode dar
comida a todos eles. Como não conseguimos dar saúde pública a
essas crianças que nascerão, vamos matá-las, pois se trata de uma
questão de justiça social.

Fizeram essa audiência pública, e o "slogan" é sobre aborto seguro.
Teses e defesas como essas são tão ridículas e absurdas, que todas
as forças vivas da sociedade brasileira precisam se manifestar.
Alguém que não é capaz de respeitar o direito à vida, respeitará o
quê? As alegações são as mais absurdas possíveis, como dizer que a
mãe tem direito ao corpo. Sim, reconhecemos que a mãe tem direito
ao seu corpo, que pode querer ou não engravidar. Essa decisão é
sua, é o direito ao corpo dela. Agora, quando ela engravida, e há um
ser, temos de proteger o direito da criança de defender seu corpo
também. O direito de um anula o direito do outro!?

Hoje, pela manhã, eu faria este debate, mas os horários não deram
certo.

O Dr. Wever Pettersen, um (...) de Minas Gerais, disse que "se nós
enveredarmos por uma análise teológica, religiosa, biológica e pela
dignidade da vida humana, não chegaremos a nenhuma conclusão
sensata". Diz isso como se o ser humano fosse um robô, sem
sentimentos, fé nem religiosidade. Ele entende , que se deve
considerar apenas o aspecto científico da questão. E engraçado. Ele
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mesmo, aliás, muito bem-preparado e conhecedor do assunto,
respondendo à pergunta da jornalista defende a tese que se deve
fazer, sim, o aborto do anencefálico. Perguntado sobre possibilidade
de o diagnóstico ser equivocado, respondeu que, mesmo que três
diagnósticos comprovem anencefalia, há risco de erro.

Já trouxe os testemunhos de várias mães que geraram crianças
anencefálicas. Esse senhor, talvez o especialista mais renomado de
Minas Gerais, disse que 75% já nascem mortos e 25% têm poucas
horas de vida. Mas temos documentos científicos que mostram que
uma criança anencefálica viveu durante três meses.

Começaremos a avaliar e a calcular o tempo de vida de uma
pessoa. Consideram agora que três meses é pouco tempo de vida e
que se pode matar. Daqui a pouco, poderão considerar que quem não
tiver condições de viver mais de dez anos também poderá ser morto.
Para que perder tempo? Ocuparia o ventre da mãe
desnecessariamente e as atenções de toda a família, para depois
morrer.

Entendo porque eles não consideram o aspecto teológico, religioso,
biológico ou da dignidade da vida humana. Uma sociedade que não

:[se fundamenta em princípios nem valores acaba enveredando por um
caminho que poderá chegar às aberrações de Hitler, ou seja, a
possibilidade de alguém imaginar como seria uma sociedade "boa".
Hitler imaginou como seria essa sociedade.

Os homens, em vez de estarem preocupados - e eu diria mais,
ocupados - em achar solução para evitar a anencefalia ou que uma
criança não fosse portadora dessa doença, Deputado Domingos
$ávio, em vez de debruçarmos sobre a questão de preservar a vida,
estamos deixando de lado a maneira mais simples. Ele mata,
assassina, aborta.

Há um projeto de minha autoria em tramitação - tenho a certeza de
que os meus colegas desta Casa o aprovarão - tratando da introdução
de ácido fólico nos alimentos. Caso uma mulher queira engravidar-se
e, um mês antes, adicionar à sua alimentação ácido fólico, que custa
milésimos de centavos, ou seja, nada, reduzirá em 70% o risco de ter
uma criança anencefálica. A introdução de ácido fólico deverá ser feita
como ocorre no caso da adição de sal nos alimentos para evitar a
doença de bócio. Quantos evitam esse problema com a adição de
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iodo em quantidade insignificante à sua alimentação?
Deputada Ana Maria Resende, em vez de nos preocuparmos em

evitar que uma criança nasça com anencefalia, o que acontece no
Congresso Nacional é a tramitação de um projeto dispondo que
determinadas deficiências físicas do feto ensejam o aborto. Por
exemplo, uma mãe poderá abortar, se perceber que seu filho nascerá
com a mão defeituosa. Olhem o espírito satânico de Hitler entrando na
cabeça das pessoas! Não creio que esse projeto será aprovado.

Há testemunhos de muitas mães de criança anencefálica que
disseram não terem tido sofrimento psicológico nem físico, durante
toda a gestação. Mas, por um lado, há mães que têm uma gravidez
maravilhosa, não sentem nem enjôo; por outro, muitas sofrem com
enjôo e outras reações, durante a gestação do seu filho. Cada mãe
tem uma "performance", um biótipo e sentimentos diferentes. A grande
maioria das mães que tiveram criança anencefálica disse não ter
sentido nada.

Já contei essa história aqui, mas a contarei novamente. Minha mãe
teve 14 filhos. Um dos últimos não conseguiu nascer. Ela teve um
aborto espontâneo e, por isso, chorava muito. O médico, então,
preocupado, perguntou-lhe: "A senhora chora tanto, está tão
comovida! A senhora não tem filhos?". Ela lhe respondeu: "Tenholi,
mas esse também era meu filho". Tenho a certeza de que qualquer
mulher grávida de uma criança como essa a considerará seu filho,
porque, na verdade, trata-se de seu filho também.

Os homens precisam parar de brincar de serem Deus. Com a
decisão do STF, pelo menos a Constituição começará a valer para
esses casos e todos os outros em que as pessoas estão tentando se
utilizar de sofismas

Parabenizo os Ministros que tiveram bom-senso, sabedoria e
mantiveram a guarda da Constituição na sua cláusula pétrea que
garante o direito à vida.

Com a aprovação do projeto de nossa autoria, esperamos mostrar
que, ao invés de caminharmos para a cultura da morte, de acharmos
meios de assassinar, é preciso encontrar meios para dar vida digna a
todos os seres gerados. No ventre materno, os direitos dos seres
humanos já devem ser resguardados e protegidos pelo Estado, e não
assassinados pelos abortistas de plantão. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico.

• A Deputada Lúcia Pacífico - Presidente Rêmolo Aloise, colegas
Deputadas e Deputados, telespectadores, amigos da imprensa, na
quinta-feira última, dia 4, realizamos uma audiência conjunta das
Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de
Segurança Pública, para discutir problemas que chegam ao meu
gabinete e ao do Deputado Sargento Rodrigues, relativos ao
desempenho da BHTRANS. Debatemos o valor das multas aplicadas
em 2003 e a freqüência com que isso ocorreu.

No ano passado, a BHTRANS arrecadou R$31.000.000,00 em 296
mil multas. Discutimos, ainda, o despreparo de seus agentes,
principalmente ao abordar os motoristas, tanto os de carros
particulares, quanto taxistas ou transportadores escolares. Agentes da
.BHTRANS estavam abordando e multando pessoas que, na avaliação
deles, faziam transporte clandestino de crianças. Porém esses
agentes o faziam sem o carro e sem o uniforme da BHTRANS. Há
critérios rigorosos para o transporte escolar, e assim deve ser. O
transporte de crianças exige a presença de uma pessoa para orientá-
las ao entrarem e descerem dos veículos.

A BHTRANS descobriu que pessoas faziam esse transporte
clandestinamente, o que é erradíssimo. Entretanto, os motoristas não
podem ser multados por profissionais descaracterizados. Eles alegam
que, usando uniforme e com o carro da empresa, não conseguiriam
flagrar os clandestinos que ficam nas portas das escolas.

Foi dito que eles são contumazes nessa prática ilegal. Se o são, a
BHTRANS deveria ficar mais atenta, nas proximidades das escolas,
para coibir esse tipo de transporte.

Na reunião das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Segurança Pública, foi mencionado que ninguém pode multar sem
estar devidamente caracterizado. Isso surtiu efeito, pois no jornal
"Estado de Minas" de hoje publicou-se: "Multa agora só com o
uniforme". Parabenizo a BHTRANS por ter ouvido nossas
reclamações. Não somos a favor de ilegalidade nem de transporte
proibido.

Foi questionado para onde vão as multas, precisamente
R$31.000.000,00. A Lei n° 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de
Trânsito, em seu art. 320, reza: "A receita arrecadada com a cobrança
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das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo único - o percentual de
S% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado
mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional, destinada à
segurança e educação de trânsito".

Queremos que, de maneira clara e discriminada, a BHTRANS envie,
mensalmente, a esta Casa informações sobre o que foi feito com o
dinheiro das multas, quais foram as obras e as modificações em prol
de melhor trânsito. E direito do cidadão saber para onde vai esse
dinheiro. Não basta dizer que o dinheiro foi gasto com melhorias em
geral. Queremos saber discriminadamente o que a BHTRANS está
fazendo com o dinheiro e qual é a engenharia de trânsito, pois a
população diz, e assim entendemos, que a aplicação de multas pela
BHTRANS está virando uma indústria.

Os agentes permanecem com a caneta na mão e, mesmo que o
cidadão chegue na hora, não querem saber de explicações. Uma
ambulância foi multada por estar estacionada em local proibido. Há
casos em que determinado veículo encontra-se estacionado em local
proibido, o que é errado, e o proprietário do veículo chega quando a
BHTRANS estava retirando o veículo, sem ter sido ainda guinchado,
mas mesmo assim é levado ao depósito e multado. Eles içam o carro
de qualquer maneira, sem tomar cuidado para não estragá-lo. O
veículo é levado principalmente nos fins de semana, permanecendo
no depósito sábado, domingo, só podendo ser retirado na segunda-
feira, e olhe lá.

As Comissões de Defesa do Consumidor e de Segurança Pública
tiveram um debate que durou 4h30min, das 15 horas às 19h30min,
contando com a presença de Diretores da BHTRANS, taxistas e
condutores de transportes coletivos cadastrados. Reclamantes
levaram suas queixas ao gabinete do Deputado Sargento Rodrigues.

E importante que as audiências públicas não fiquem apenas na
discussão. E preciso haver decisões, e esperamos que isso ocorra
nas outras audiências propostas por nossa Comissão, referentes à
COPASA e à BHTRANS. Foram audiências muito movimentadas, com
um desempenho bastante bom.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputada Lúcia
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Pacífico, quero cumprimentá-la. V. Exa. traz a esta Casa um
assunto que temos acompanhado "pari passu".

• A audiência pública que realizamos conjuntamente em nossas
':comissões, na última quarta-feira, teve um efeito positivo para o
cidadão. Dentro da BHTRANS, tínhamos um grupo que chamei

• ironicamente de KGB, ou seja, tínhamos lá dentro uma polícia secreta:
agentes públicos, sem uniforme e com veículo descaracterizado, os

Lquais seguiam, até suas casas, mulheres condutoras de veículo que
faziam transporte escolar.
• A BHTRANS deveria ter mais o que fazer. O Sr. Hélio Rodrigues da
Costa, Diretor de Assuntos Operacionais, é pessoa sensata e verificou
a existência desse comportamento irregular, pois não podemos admitir
que esse órgão tenha uma polícia secreta para seguir senhoras até na
porta da escola.

Ouvimos o depoimento correto, coerente e sincero da Sra. Tânia
Rodrigues, que foi abordada por estar com quatro crianças no interior
do veículo. Ela nos disse que, de imediato, pensou ser um seqüestro
telâmpago.

Eu disse ao agente da BHTRANS, Sr. Odilon, que desconhecia o
fato de esse órgão ter uma academia de polícia ou de treinamento de
abordagem de veículos. Em Minas Gerais, temos apenas duas
academias: a ACADEPOL, da Polícia Civil, e a Academia da Polícia
Militar. A BHTRANS estava criando agentes secretos para abordar
veículos na porta da casa do cidadão.

V. Exa., como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
sabe que o contribuinte não suporta mais. Temos uma carga tributária
altíssima. Precisamos pagar licenciamento de veículo, IPVA, ICMS,
1H, taxa de emplacamento e taxa de segurança, além de termos de
agüentar essa situação em que um órgão municipal se investe de uma
autoridade e de um poder de polícia que não tem. Eles têm apenas o
poder de fiscalizar, orientar e advertir o motorista; não podem autuar o
cidadão infrator, sem uniforme e com um veículo descaracterizado,
pois estão completamente desprovidos da legalidade.

O Promotor Carlos André, da Promotoria de Defesa do Patrimônio
Público, classificou a fiscalização da BHTRANS como ato de
atrocidade. Em nossa audiência, demos voz ao cidadão e permitimos
que questionasse o Diretor desse órgão e o Sr. Odilon, que puderam
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ouvir as reclamações do contribuinte, que paga seus impostos e
quer transparência nos atos públicos.

Conseguimos barrar essa fiscalização absurda, imoral e, acima de
tudo, ilegal, e apresentamos hoje um requerimento na Comissão de
Segurança Pública, o qual irá nos subsidiar para uma futura audiência
pública, novamente em conjunto com a de V. Exa. Desde já peço o
auxílio de V. Exa. e dos demais parlamentares. Nele, solicitamos um
relatório das arrecadações da BHTRANS nos últimos três anos, bem
como sua aplicação; o valor do investimento feito pela Prefeitura, para
verificar se há investimentos ou se os recursos vêm das multas; e a
informação dos pontos em que foram instalados os radares e o dado
estatístico colhido para indicar que esses locais eram os mais
adequados.

Na subida da Av. Raja Gabaglia, um pouco acima do 4 DE, foi
instalado um radar, exatamente onde o cidadão desenvolve um pouco
mais de velocidade, para que ele seja multado, a fim de que haja um
maior recolhimento.

Deputada, esse requerimento trará informações, como o nome da
empresa que está explorando a instalação dos radares e o contrato
firmado, a fim de prestarmos esclarecimentos aos cidadãos belo-
horizontinos e à população flutuante que aqui transita, como essa
ambulância que veio da cidade de Caputira, perto de Manhuaçu. Um
agente da BHTRANS teve o descalabro de apreendê-la, sendo que o
Secretário de Saúde estava ao seu lado. Portanto, o veículo não
estava sem condutor. Estava estacionado irregularmente, cabendo a
penalidade, como ocorreu, mas não poderiam remover a ambulância
com o Secretário Municipal ao seu lado. Isso foi um descalabro e uma
imoralidade. Devemos ressaltar que nem sempre o ato legal está
coberto de razoabilidade e de impessoalidade, que certamente
atingirá o pressuposto do serviço público, ou seja, a questão social.
Esse agente, ao apreender a ambulância, prestou um grande
desserviço à comunidade, demonstrando que a vontade arrecadatória
estava presente como uma orientação aos subordinados da
BHTRANS.

Parabéns a V. Exa. pelo tema abordado. Estamos firmes nessa
caminhada, para impedir que haja abusos. Não podemos permitir que,
em Belo Horizonte ou em qualquer cidade, sejam instaladas indústrias
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de multas.

A Deputada Lúcia Pacífico - Obrigada, Deputado Sargento
Rodrigues. O requerimento para a próxima audiência deve passar em
nossa Comissão de Defesa do Consumidor amanhã, quarta-feira.
Dessa forma, estaremos proporcionando uma oportunidade para que
o cidadão, consumidor e contribuinte, possa estar presente, a fim de
discutir conosco.

Além disso, o Ministério Público informa que aguarda decisão
judicial da ação movida contra a BHTRANS, para se pronunciar.

A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público questiona o poder de
multa da empresa, uma vez que a função da BHTRANS não é
exatamente essa, pois deveria ser educativa. Como consta no Código
de Trânsito, o percentual de 5% do valor das multas de trânsito
arrecadadas será depositado mensalmente no fundo de âmbito
nacional destinado à segurança pública e à educação para o trânsito.

Dessa forma, mostramos como esta Casa tem sido bastante
democrática e aberta ao cidadão, a fim de que traga as suas
reivindicações, queixas e sugestões, como tem acontecido, para que,
em vez da BI-ITRANS, funcionasse uma secretaria municipal de
trânsito, pois essa empresa é privada e, afinal de contas, não está
totalmente vinculada à Prefeitura. Obrigada, Sr. Presidente. Deixo aos
colegas o material discutido em nossa audiência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, trago alguns assuntos para serem tratados no dia de
hoje.

Com base na entrada de um projeto de lei que já está em pauta há
pelo menos três sessões, decidimos proceder a uma obstrução,
utilizando o Regimento para protestar contra a sua entrada na pauta
de discussão sem prévio acordo com os partidos de Oposição,
notadamente com o Bloco PT-PCdoB.

Faço-o no momento em que o Governador do Estado, Sr. Aécio
Neves, anda prestando declarações de que está muito preocupado
com a obstrução no Congresso Nacional, onde quer que se
estabeleça uma pauta mínima de discussão. O Governador Aécio
Neves ainda está atuando mais como Deputado Federal do que como
Governador do Estado. Além de ficar pouco aqui, anda sempre
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preocupado com as questões nacionais, esquecendo-se de que é o
Governador do Estado. Agora está preocupado com a pauta mínima
do Congresso Nacional, como se a Assembléia Legislativa estivesse a
todo vapor, votando todos os projetos, o que não está acontecendo
por vários motivos que o Governador não enxerga porque não deve
assistir à TV Assembléia, e os outros órgão de imprensa têm dado
pouca atenção para o que acontece no Estado de Minas Gerais.

O fato é que foi colocado na pauta da nossa Assembléia Legislativa
um projeto em que não há o menor acordo com os nossos partidos,
PT e PCdoB. Trata-se do Projeto n° 1.48112004, que dispõe sobre
gestão, tecnologia, informação, pessoal, etc, mas que, na verdade,
significa entregar o Estado de Minas Gerais à administração de uma
empresa que poderia, simplesmente, substituir funcionários públicos
efetivos, concursados, com carreira e estabilidade, por funcionários
contratados pela empresa MGS ou similar, deixando, portanto, a
gestão do Estado não mais a cargo de carreiras estabelecidas, mas
sim daqueles contratados por empresas, temporariamente, em regime
celetista, não mais como funcionário de carreira, quebrando a
estabilidade do emprego. E um projeto extremamente perigoso, que já
foi derrotado uma vez nesta Casa, graças à atuação do Bloco PT-
PCdoB, que não permitiu a aprovação de matérias dessa natureza no
início do Governo, quando o Governador Aécio Neves quis fazer a
malfadada reforma administrativa, que chamou de choque de gestão.
Derrotado no intuito de desmobilizar toda a máquina do Estado, volta
agora, sorrateiramente, com o Projeto n° 1.481/2004, cuja aprovação
se deu rapidamente nas comissões, contrariamente ao voto do PT e
do POdoB, e que veio parar na pauta. A Deputada Jô Moraes pediu
vista e procurou demonstrar que o projeto não deve ser aprovado. Já
avisamos ao Presidente da Casa que não vamos parar o processo de
obstrução enquanto esse projeto não sair da pauta.

Queria comunicar ao funcionalismo público do Estado, aos que
precisam do serviço público, a grande maioria da nossa população,
que não permitiremos o desmonte do aparato do Estado na forma de
um simples projeto de lei, como o 1.481/2004. Ao Governo, comunicar
que não estamos atentos, mas estamos muito atentos à pauta de
Minas Gerais, coisa que ele não está. Preocupamo-nos com o
Congresso Nacional, mas não deixamos que projetos dessa natureza
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sejam aprovados.

Queria comunicar aos Deputados, ao povo, aproveitando a presença
do Líder de Governo, que entramos num processo de obstrução até
que o Governo dê ordem para se retirar esse projeto da pauta, pois
prejudica não só os servidores, mas todo o Estado de Minas Gerais.

Aproveito para cobrar os planos de carreira, que estão morosos. O
projeto que acaba com a carreira corre rapidamente; passou num
instante, um projeto simples e pequeno. Mas os planos de carreira
continuam morosos. Já demos aval para aprová-los, mas nada faz
com que andem. O plano de carreira da educação, depois de muita
luta da Oposição, continua sem tabela salarial.

Aproveito também para cobrar do Governador a tabela de salários
dos professores, que continuam recebendo um piso salarial
vergonhoso de R$212,00. Será que o Governador Aécio Neves
deixará o Governo do Estado, daqui a dois anos, com as professoras
ganhando menos que o salário mínimo, que ele próprio já criticou por
ser pequeno? E a tabela até hoje não chegou a esta Casa; no entanto,
o desmonte chega por meio desse Projeto n° 1.481.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos, sim, num processo de
obstrução, a fim de que esse projeto seja retirado da pauta, no
objetivo de se estabelecer uma pauta mínima na Assembléia
Legislativa.

Espero que o Governador se preocupe mais com esta Casa, ou
seja, com a formalização de sua pauta mínima e menos com o
Congresso Nacional, pois lá são os Deputados Federais e o
Presidente da República que devem preocupar-se. Que o Governador
tenha mais atenção com Minas Gerais!

Aproveito o ensejo para dizer que amanhã estará na pauta do
Tribunal de Justiça a ação de inconstitucionalidade impetrada pelo PT
e pelo PCdoB com relação à famigerada Taxa de Incêndio. Estamos
confiantes em que o Tribunal de Justiça decidirá pela sua
inconstitucional idade, mesmo porque o próprio Governador, vendo o
desgaste e antevendo a sua derrota, encaminhou projeto de lei a esta
Casa - ainda não aprovado -, revogando a Taxa de Incêndio apenas
para as residências. Pedimos ao Tribunal de Justiça a revogação de
toda e qualquer taxa de incêndio, por meio dessa ação de
inconstitucionalidade, que será votada amanhã.
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Dessa forma, esperamos que o Tribunal de Justiça não faça um
julgamento político, e, sim, técnico, sobre os motivos de sua
inconstitucional idade. Longe de ser taxa, o que aqui foi aprovado, sob
a batuta do Governador, foi um imposto para os bombeiros, o IPTU
dos bombeiros, evidentemente inconstitucional.

Deixo claro que, se o Tribunal de Justiça julgar improcedente a
nossa ação de inconstitucionalidade, iremos até o STF. Temos esse
direito e vamos recorrer até a última instância para que a Taxa de
Incêndio não venha penalizar os trabalhadores mineiros, que já estão
muito arrochados devido aos demais impostos. Não é justo que se crie
mais um imposto com nome de taxa. Ninguém foi medir nas
residências o nível de perigo de incêndio, apenas estabeleceu-se mais
uma taxa para os cidadãos. Com o desgaste, passou-se a cobrar de
indústrias e comércios, mas o pequeno empresário e o comerciante
também sofrem com essa supertaxação do Governador, que extrapola
os limites do razoável com a criação de mais essa taxa, a de incêndio.

Estranho a atitude do Governador de querer manter essa Taxa de
Incêndio para a indústria e para o comércio, mas, com certeza,
amanhã o Tribunal de Justiça dará um parecer final, colocando um fim
nessa novela da Taxa de Incêndio. Aliás, Deputado Weliton Prado, o
Governador anda muito preocupado e comemorando muito. Não sei
se os senhores prestaram atenção, mas o jornal "Estado de Minas",
no sábado, trouxe uma matéria em relação à qual não sei se fico
espantado, assustado ou se acho hilariante. A matéria mostra aqui,
sentados - o telespectador pode ver -, o Deputado Federal Roberto
Freire juntamente com o nosso querido Governador Aécio Neves. O
título da matéria, Deputado Weliton Prado, diz o seguinte: "Aécio e
Freire comemoram". Pensei, então, que o Aécio estava comemorando
a vitória em Belo Horizonte, e o Freire, em Recife, já que os dois,
sorridentes, com o sorriso meio amarelo, comemoravam vitória. Mas
não, porque me lembrei que, em Belo Horizonte, o PT ganhou de
balaiada, assim como em Recife, no V turno.

O que comemoravam Roberto Freire e o Governador Aécio Neves?
A vitória em São Paulo e em Porto Alegre. Cada um comemora o que
quiser, e que se esqueçam as avaliações sérias de campanha. Tenho
hoje uma reunião de bancada para fazer uma avaliação. Mas uma
avaliação desse tipo, esquecendo-se de resultados eleitorais para
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comemorar a vitória dos outros, é incoerente. Faltou aqui, no
retrato, Deputado Kangussu, o Prefeito de Contagem, o Ademir Lucas,
comemorando a vitória que obteve em Uberlândia com o PP, do nosso
Líder Alberto Pinto Coelho, para completar a comemoração, no jornal
"Estado de Minas" de sábado.

Precisamos, de fato, fazer um balanço eleitoral mais sério. Eleições
:municipais têm sempre os seus valores locais. E preciso lembrar-se
disso. Fico devendo esse balanço aos eleitores. E claro que o PT foi
derrotado na cidade de São Paulo e em Porto Alegre, mas é evidente
também - e o jornal parece ter-se esquecido disso - que o Governador
Aécio Neves não obteve vitória em Belo Horizonte nem o nosso
querido amigo Deputado Federal Roberto Freire obteve vitória em
Recife, assim como Ademir Lucas, que já foi nosso Deputado aqui,
atual Prefeito de Contagem, não foi vitorioso lá. Logo, é preciso ter
cuidado para que o ufanismo não tome conta das avaliações que
fazemos e para que elas possam ser sérias.

Fico devendo uma avaliação aos eleitores. Na reunião de bancada
que teremos hoje, um dos pontos da pauta será essa avaliação; o
outro ponto, o Tribunal de Contas, que abordaremos no futuro. O
tempo é curto, e não terei tempo para abordá-lo agora.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Entendo a preocupação de V. Exa. com  a reunião e a
visita que o ex-Senador e Deputado Federal Roberto Freire, um dos
maiores expoentes da política deste Pais, fez ao nosso Governador
Aécio Neves. V. Exa. se esquece, quando faz esse comentário de que
eles comemoram vitória, da dimensão das figuras do Governador
Aécio Neves e do Deputado Roberto Freire. Logicamente, quando
dois homens dessa dimensão se encontram, eles fazem uma análise
do País como um todo. Entendo, então, a preocupação de V. Exa.,
porque o partido de V. Exa., o PT, nestas eleições, principalmente nas
Capitais onde tinha como certa a vitória, perdeu - especificamente em
Porto Alegre, onde esteve por 16 anos no poder e, no entanto, perdeu
para o Senador Fogaça, de Porto Alegre. Essa análise tem de ser
feita.

Mas nós, principalmente os norte-mineiros, temos o que comemorar.
Q PPS fez a Prefeitura, em companhia do PT, da maior cidade, a mais
importante do Norte de Minas: Montes Claros. Temos de fazer essa
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avaliação. E bom que pessoas sensatas, equilibradas e que têm
uma longa história de serviços prestados a este País, como o ex-
Senador Roberto Freire e o Governador Aécio Neves, sentem-se e
analisem, para que possamos emitir um conceito verdadeiro - para
que, a par das análises que o PT fizer, também emitamos um conceito
verdadeiro sobre o atual quadro nacional.

O que temos é um compromisso com o projeto político do
Governador Aécio Neves. Todo mineiro de bom-senso deve estar
atento a isso, pois a única maneira de resgatar a presença de Minas
no cenário nacional é com Aécio Neves.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Márcio Kangussu, muito
obrigado. Concordo com a sua avaliação. Porém, quis dizer que foi,
no mínimo, estranho o jornal noticiar a comemoração dos dois,
analisando apenas as eleições em Porto Alegre e em São Paulo, sem
sequer citar as eleições em Belo Horizonte e Recife. A notícia
simplesmente omite que um é Governador aqui, e o outro, Deputado
Federal de lá. Aliás, a imprensa andou omitindo muita coisa em Minas
Gerais. Não somente nós, mas também o Sindicato dos Jornalistas e
os Deputados da base do Governo achamos isso estranho.
Certamente eles não concordam com reportagem que esconde do
nosso povo até as informações. Informação é algo que não se nega
ao povo. Essa matéria constitui negação da informação. Quer dizer, é
corno se não tivessem a menor importância os Estados de Minas
Gerais e de Pernambuco e o resultado das suas eleições, e só
importassem os Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Isso
é, no mínimo, estranho.

Enfim, cada um comemora as eleições como quer. Lamento a
ausência do Prefeito Ademir Lucas na foto, que deveria comemorar
também a vitória em Uberlândia, já que não pôde comemorá-la em
Contagem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, senhoras e senhores, imprensa e povo de Minas Gerais,
gostaria de falar um pouco sobre a situação e as situações que os
Prefeitos eleitos encontrarão no nosso País e no nosso Estado.
Primeiramente, antes de mais nada, saúdo o Sr. José Alencar, Vice-
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•Presidente da República, mineiro, que tem uma forte ligação com

• Montes Claros e o Norte de Minas. A convite do Presidente Lula,
assume o Ministério da Defesa do País, devido à exoneração do
Ministro Viegas. Certamente, esse será um desafio. Aliás, mais que
'um desafio, pois enfrentará grande dificuldade, devido ao estado de
insatisfação que reina nas Forças Armadas do nosso País e às
posições, muitas vezes radicais, dos "marechais" e dos "generais" da
Polícia Federal. O País enfrenta uma situação difícil, pondo à prova
toda a competência da Polícia Federal e das Forças Armadas. Não
estamos em estado de guerra, mas, sim, travando uma grande guerra
interna. E necessário que se faça uma reavaliação criteriosa das
funções das Forças Armadas, principalmente no estabelecimento da
paz interna e da harmonia que devem reinar no nosso País.

Temos certeza de que o Vice-Presidente José Alencar é um homem
preparado e tem o apoio do povo e das autoridades brasileiras.
Esperamos que pacifique as Forças Armadas e apresente à
sociedade brasileira um novo modelo, com novas atribuições. Como
mineiro, parlamentar e pessoa ligada a José Alencar, desejo-lhe, em
nome dos Deputados e do povo mineiro, toda a sorte. Competência
ele tem para ocupar o cargo deixado às pressas pelo ex-Ministro e
certamente dará nova dimensão à situação da defesa e às Forças
Armadas.

Antes de abordar o tema desta tarde, cumprimento o Presidente da
COPASA-MG, Mauro Ricardo, pelo trabalho que vem fazendo em
mais de 500 municípios do Estado. Ontem, em Diamantina,
participamos de um encontro com a presença de vários Prefeitos da
Associação de Municípios do Alto Jequitinhonha. Foi uma reunião
importante, pois os Prefeitos anunciam obras em todo o vale do
Jequitinhonha, a começar por Diamantina, e o Presidente anuncia
obras fundamentais para o Município de Capelinha.

Trago, em primeira mão, uma informação ao povo de Capelinha. Já
estamos na fase final da execução de um projeto envolvendo a
COPASA, o Governo do Estado e o Município de Capelinha, no valor
de R$10.000.000,00, para sanear o córrego que corta o coração da
cidade e que está poluído, causando enormes transtornos à
população. Trago nossas congratulações ao Presidente e à diretoria
da COPASA, que tem feito um trabalho fantástico, seguindo as
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orientações do Governador Aécio Neves, que prioriza o
saneamento básico e que levará água potável e implantação de
sistema de coleta de esgotos a todos os municípios que possuem
concessão da COPASA, além do tratamento do esgoto em cidades
importantes, como Montes Claros. Esse trabalho já está sendo
concluído em Belo Horizonte e em outros municípios-pólo, que
contarão com o serviço de esgoto sanitário doméstico e industrial.
Tratar esgoto é investir pesado na saúde do povo de Minas Gerais.

Trago também saudações e hipoteco solidariedade ao Governador
Aécio Neves em nome do nosso partido, o PDT, da base de
sustentação do Governador nesta Casa. Acreditamos que o
Governador cumprirá à risca todos os programas de governo, como o
Pró-Acesso, que asfaltará as vias de acesso dos municípios mineiros;
o Pró-Hosp, que está trazendo alento e ajuda substancial aos
hospitais das cidades mineiras, principalmente as maiores, O
Governador está cumprindo suas obrigações e os compromissos de
palanque, e a história fará jus e demonstrará que é cumpridor de suas
palavras e colocará Minas Gerais no patamar que precisa.

Companheiros Deputados, senhoras e senhores, falarei hoje de um
tema polêmico, que preocupará centenas de Prefeitos do País,
principalmente os que estão deixando seus cargos. Posso afirmar que
99% dos Prefeitos mineiros e brasileiros não terão condições de
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Tenho conversado
com muitos, e eles me garantiram que não terão condições de pagar o
130 salário ao funcionalismo municipal.

As razões são muitas. Em primeiro lugar, as Prefeituras estão
literalmente quebradas. Além de cumprirem suas obrigações, de
darem vazão ao processo administrativo, estão sendo
responsabilizadas por questões que não lhes competem, como o
transporte escolar e o pagamento das dívidas que têm com órgãos
oficiais do Estado e da União; logo não poderão e não terão condições
de fazer o pagamento integral do 130 salário, conforme prediz,
determina a LRF. Essa situação é mais do que preocupante. O
Governo Federal terá de encarar esse problema com muita seriedade;
aliás, o próprio Governo não cumpre a LRF; não aplica o que está
determinado constitucionalmente para a saúde; não cumpre suas
obrigações quanto ao repasse de recursos para o transporte escolar.
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Muitas vezes, o Governo faz vista grossa às suas próprias

dificuldades, falhas, mas quer que as Prefeituras cumpram a LRF. No
apagar das luzes de muitas administrações, grande parte das
Prefeituras está encerrando programas essenciais, importantes para a
área da saúde, com a demissão de médicos e agentes de saúde. E
fazem-no na busca de cumprir a citada lei.

Em Minas Gerais, conheço muitos municípios, na maioria pequenos
e pobres, que encerraram completamente o atendimento médico,
mantendo apenas a ambulância que transporta os doentes para
municípios maiores, abarrotando as portas dos hospitais das cidades-
polos, a exemplo de Montes Claros. Conheço municípios que, com
toda a razão, já não transportam os alunos da rede pública estadual,
porque o Estado não tem cumprido seus compromissos, está
repassando menos recursos do que deveria para o transporte escolar.

Companheiros, neste final de ano, caminhamos para uma situação
difícil e irreversível. Muitas escolas fecharão suas portas, em virtude
da falta do transporte. O mesmo acontecerá com muitos postos de
saúde, a partir deste mês. Ademais, o funcionalismo público municipal
não poderá esperar o pagamento do décimo-terceiro, visto que as
Prefeituras não têm dinheiro, não fizeram o provisionamento de caixa,
tendo em vista essa finalidade. E muitas delas não pagarão o mês de
dezembro dentro de seus mandatos. Ontem tivemos, na parte da
manhã, em Montes Claros, uma reunião com 71 Prefeitos. A grande
maioria deles, alguns recém-eleitos que substituirão Prefeitos no final
de oito mandatos, confessou-me que encontrarão as Prefeituras num
verdadeiro caos. E o que é pior, não existe nenhuma perspectiva de
ajuda nem por parte do Estado nem por parte do Governo Federal.
Não porque os governantes não querem socorrê-los, mas porque não
há condições, à luz da lei, de auxílio aos nossos Prefeitos.

A situação é dramática. Teremos calamidades públicas decretadas
pelas Prefeituras, assim como milhares de alunos fora da escola ao
fir'n do ano letivo e, infelizmente, aumento do número de doentes, que
não terão a quem recorrer, pois não haverá o funcionamento de
hospitais nem de postos de saúde, nem sequer medicamentos em
seus municípios.

Fico triste e preocupado com essas informações, mas espero que,
pelo menos, prevaleça o bom-senso. Desejo que o Governo Federal
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entenda que já não é possível a concentração de renda. Espero
que possa conseguir, junto aos Deputados Federais e Estaduais e a
seus Ministros, diante da lei, encontrar uma forma de ajudar os
municípios brasileiros.

O Governador Aécio Neves, neste ano, já repassou aos municípios
mais de R$32.000.000,00, por meio do PROHOSP. Se não fossem
esses recursos, certamente grande parte dos hospitais do Estado
estaria fechada. Montes Claros, graças a Deus, recebeu parte desses
recursos, e foi assim que a Santa Casa pôde terminar, pelo menos de
forma razoável, o ano de 2004. O mesmo ocorreu com os Hospitais
Universitário e Aroldo Torinho.

Esperamos, Governador Aécio Neves, que, no próximo ano, o
PROHOSP tenha recursos ampliados e possamos estender esse
grande benefício a vários outros municípios mineiros. Por fim,
desejamos que o Presidente Lula possa encontrar, no apagar das
luzes, no final deste ano, uma maneira de ajudar os quebrados
municípios do País, principalmente os de Minas Gerais. Muito
obrigado.

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

v Fase
Abertura de Inscrições

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

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

o
s 3.481 a 3.483/2004, 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 das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 27o Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15' Legislatura, do Requerimento n°
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3.345/2004, do Deputado Gustavo Valadares; de Saúde -
aprovação, na 198 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 158 Legislatura, do Requerimento n° 3.361/2004, do
Deputado Célio Moreira; e de Turismo (2) - aprovação, na 218
Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, do Requerimento n° 3.344/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e aprovação, na 228 Reunião Ordinária da 22 Sessão
Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos nos
3.37912004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.381/2004, do
Deputado Leonídio Bouças (Ciente. Publique-se.).

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam que sela prorrogado até o
dia 19/11/2004 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de
Lei n° 1.893/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
triênio 2005-2007, conforme determina o art. 3 0 da Lei n° 15.033, de
20/1/2004; e, até o dia 26/11/2004, ao Projeto de Lei n° 1.892/2004,
do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas
do Orçamento Fiscal do Estado .de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
dà 2005.

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Líderes e determina o seu
cumprimento.

Mesa da Assembléia, 9 de novembro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência

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 10, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
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dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 26/10/2004
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Fábio Avelar (substituindo
este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP),
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 Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.335/2004
com a Emenda n° 1. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
seguintes requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2), em
que solicita seja realizada audiência pública em Teófilo Otôni para
analisar possíveis irregularidades ocorridas na penitenciária desse
município; e seja realizada visita à Delegacia Especializada de Furtos
e Roubos a fim de verificar a situação relatada no ofício n°
0299/AAJ/04, do Bel. Marcelo Machado, Delegado de Polícia Civil
Classe Especial, Chefe da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio/DI.
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 novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Alberto Bejani.

ATA DA 188 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 28

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM
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26/10/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Gil Pereira, Laudelino Augusto e Dimas Fabiano
substituindo este ao Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança

do PP), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Chico Simões e Dinis Pinheiro. 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 apreciar a matéria constante na pauta, debater os contratos
firmados entre o DER-MG e empresas que prestam serviço de
lôcação e manutenção das balanças instaladas nas rodovias do
Estado, e a discutir e votar proposições da Comissão; e comunica o
recebimento de ofícios dos Srs. José Dias Coelho Neto, Gerente
Regional da ANATEL, e Rubens Martins Moreira, Presidente em
exercício do CREA-MG, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias
19 e 20110/2004, respectivamente; Renato César do Nascimento
Santana, Diretor-Geral do DER-MG, Emílio de Paula e Silva Abdu,
Diretor da PROJEL Engenharia, Roberto de Araújo Pereira, Diretor da
VETEC Engenharia, Dirceu Krollmann, Diretor Superintendente da
DIEFRA Engenharia e Consultoria e da Sra. Margaret Ribeiro de Sá,
Diretora da ENGESPRO Engenharia, todos justificando sua ausência
à reunião. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1 564/2004, no P turno (relator: Deputado Gil Pereira). 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° 3.347/2004. 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 do Deputado Laudelino Augusto,
em que solicita sejam realizadas reuniões desta Comissão para se
conhecer e debater a proposta de criação do Conselho Federal de
Jornalismo e a importância social e a viabilidade econômica do uso do
rio São Francisco, no território mineiro, prioritariamente como hidrovia
para o transporte de cargas. A Presidência destina esta parte da
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reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria
objeto desta reunião. Registram-se as presenças dos Srs. José Elcio
Santos Montese e Fabrício Torres Sampaio, Vice-Diretor-Geral e
Diretor de Operações do DER-MG, respectivamente, e Eduardo
Nepomuceno de Sousa, Coordenador da Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Patrimônio Público, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se também a presença
do Sr. José Adilson de Oliveira, Assessor da Diretoria do DER-MG. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Célio Moreira, Presidente: Fábio Avelar - Marcelo Gonçalves.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 26/10/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro. Silva, Jô Moraes e José Henrique,
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 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 P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no P turno, dos Projetos de Lei n os 1.788/2004, com a
Emenda n° 2 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.362 (relator:
Deputado Domingos Sávio) e 1.845/2004 (relatora: Deputada Jô
Moraes), ambos na forma dos Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. 0 Projeto de Lei Complementar n° 5312004 e o
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Projeto de Lei n° 1.147/2003 são retirados da pauta por
determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos
regimentais. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater a
proposta de criação dos Conselhos Federal e Regional de Jornalismo
como autarquias dotadas de personalidade de direito público.
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 novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jã Moraes - Dalmo Ribeiro Silva -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 158 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 28/10/2004
Às 1 Oh5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, José Henrique, Sebastião
Helvécio e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Doutor Viana,
por indicação da Liderança do PFL), 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 Sebastião Helvécio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° tumo, do Projeto de Lei n°
1.481/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista) e pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.599/2004
(relator: Deputado José Henrique). Na fase de discussão do parecer
sobre o Projeto de Resolução n° 1.897/2004, que conclui pela
aprovação das Contas do Governador referentes ao exercício de 2003
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e pela rejeição do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada), o Deputado Sebastião Helvécio faz o uso da palavra
e solicita aos membros desta Comissão que, ao apreciarem a
proposta orçamentária referente ao exercício de 2005, dêem mais
atenção à Pasta de Saúde que, a seu ver, está com uma dotação
insuficiente. Em seguida, é aprovado o parecer do relator. 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 novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

3/11/2004
As lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Célio Moreira e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. 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 presentes. A Presidência
comunica que se encontra à disposi9ão dos Deputados a revista
Jornal Brasileiro de Transplantes de Orgãos - ABTO" e o suplemento
"Medicina", do Conselho Federal de Medicina. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 1.834/2004, em turno único, ao
Deputado Doutor Ronaldo, que, estando em condições de proferir o
seu parecer, o faz, concluindo pela aprovação. Submetido a discussão
e votação, é o parecer aprovado. 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, em turno único, o Requerimento n° 3.36112004. A
Presidência submete a votação o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.714/2004, o qual é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira.

ATA DA 192 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 22 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

ii	 DA 15a LEGISLATURA, EM 9/11/2004
As lOhOgmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ricardo
Duarte. 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 é
sibscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 934/2003, no 1° turno (Deputado Zé Maia); Projeto
dê Lei n° 1.847/2004, no 1° turno (Deputado Sargento Rodrigues).
Passa-se à 32 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 da Deputada Ana
Maria Resende, em que acrescenta lista de convidados ao
requerimento aprovado no dia 19/10/2004 com o objetivo de debater o
aumento da criminalidade relacionada com as drogas no Estado; dos
Deputados José Milton, em que pede seja realizada audiência pública
no Município de Conselheiro Lafaiete para debater a grave situação
em que se encontra a Região do Alto Paraopeba, em razão do
aumento da criminalidade; Rogério Correia, em que solicita seja
enviado ofício ao Superintendente Regional do Departamento de
Polícia Federal em Minas Gerais, pedindo-lhe a indicação de um
Delegado em Uberaba para acompanhar as investigações do Inquérito
Policial n° 98/2004, que apura o desaparecimento de disquetes do
Càrtório Eleitoral da Comarca de Carmo do Rio Claro, relativos às
eleições no Município de Conceição da Aparecida; Rogério Correia e
Sargento Rodrigues, em que pedem seja realizada audiência pública
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com a presença do IPEM para se obterem esclarecimentos sobre a
instalação, aferição e funcionamento dos radares de controle de
velocidade; Sargento Rodrigues (4), em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão no Município de Ponte Nova com o
fim de discutir os principais problemas relacionados à segurança
pública que assolam aquela região; em que solicita seja enviado ofício
ao Sr. Ricardo Mendanha, Diretor-Presidente da BHTRANS,
solicitando-lhe que envie a esta Casa, as informações que menciona,
relativas a multas de trânsito e à instalação de radares; em que pede
seja realizada visita desta Comissão e do Presidente da Comissão de
Saúde ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe de Polícia Civil, para tratar de
possível surto de meningite na carceragem da Delegacia de Furtos e
Roubos e tomar conhecimento das providências que estão sendo
tomadas; em que pede seja enviado ofício ao Juiz da Vara de
Execuções Criminais, solicitando-lhe a imediata suspensão das visitas
na carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos em razão da morte
de um preso por meningite. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às
15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Alberto Bejani.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 5312004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei

Complementar n° 53/2004 acrescenta dispositivo à Lei Complementar
n° 64, de 251312002.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da matéria,
conforme dispõe o art. 102, inciso 1, alínea "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto em exame objetiva estabelecer ordem de preferência

no pagamento dos benefícios previdenciários do IPSEMG quando se
tratar de beneficiário civilmente incapaz. O projeto inspirou-se na
sistemática adotada pelo INSS com base na Lei n° 8.213, de 1991,
cujo art. 110 estabelece o seguinte:

"Art. 110 - O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente
incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-
se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o
pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento".

Com efeito, na hipótese em que o beneficiário do IPSEMG se torne
incapaz para os atos da vida civil, faz-se necessário que se lhe
nomeie um curador, o que é feito mediante procedimento judicial. Daí
a necessidade da disposição legal acima transcrita, que prevê
inclusive a hipótese de pagamento provisório dos benefícios
previdenciários a herdeiro necessário até que se proceda à nomeação
judicial do curador.

Já o projeto em análise visa a introduzir na legislação previdenciária
estadual o seguinte artigo:

"Art. 67A - O benefício devido a pessoa civilmente incapaz será
pago, em ordem de preferência, ao:

- tutor ou curador;
II - cônjuge;
III - pai ou mãe, ou:
IV - herdeiro necessário, pelo prazo de até seis meses, mediante

termo de compromisso".
A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,

idêntificou algumas impropriedades técnicas, buscando saná-las
mediante a apresentação do Substitutivo n° 1. Com efeito, o inciso IV
do projeto se refere a herdeiro necessário, sendo que os incisos II e III
aludem a cônjuge e a pai ou mãe, os quais são reputados, pela
legislação civil, herdeiros necessários juntamente com os
descendentes (art. 1.845 do Código Civil). Em face disso, o inciso IV
deveria referir-se a "demais herdeiros necessários", e não a "herdeiros
necessários", porquanto tal expressão engloba, como visto, cônjuge,
pai e mãe, já referidos nos incisos II e III da proposição.

A outra alteração relevante introduzida pelo mencionado substitutivo

rÃ'



136
também incide sobre o inciso IV do projeto, e consiste em explicitar
que o herdeiro necessário assinará o termo de compromisso no ato do
recebimento do benefício, quando então começa a correr o prazo de
seis meses a que se refere o dispositivo, dentro do qual haverá de
ocorrer a nomeação judicial do tutor ou curador.

Entendemos, portanto, que o Substitutivo n° 1 promove um
aprimoramento técnico do projeto original, tornando mais clara a
disciplina jurídica da concessão de benefício previdenciário a pessoa
civilmente incapaz, merecendo, assim, a aprovação desta Casa
Legislativa.

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

Complementar n° 53/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.686/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação de assistência à saúde e cria funções gratificadas.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 29/5/2004, a proposição
recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos ao mérito, consoante prevê o art. 188, c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre o exercício da autoridade

sanitária nas atividades de vigilância sanitária, vigilância
epidemiológica, auditoria do SUS e regulação de assistência à saúde
e cria funções gratificadas.

O principal objetivo das medidas propostas é a consolidação do
Sistema Unico de Saúde no Estado, uma vez que as atividades de
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regulação,	auditoria	assistencial, vigilâncias	sanitária	e
epidemiológica constituem obrigações do Estado no sistema, mesmo
que de forma suplementar aos municípios, em alguns casos, conforme
determinam as normas operacionais básicas e de assistência à saúde
do Ministério da Saúde.

Com a Constituição da República de 1988, a assistência à saúde
sofreu significativas mudanças, e a saúde passou a ser reconhecida
como uma questão de relevância pública e um direito dotado de
abrangência tal que ultrapassa o aspecto médico-assistencial. Essas
mudanças foram consubstanciadas na Lei n° 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde e organização e funcionamento dos
serviços correspondentes, enfatizando o estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de saúde.

Três princípios básicos norteiam o sistema: o da universalidade, pelo
qual a saúde é concebida como direito de todo cidadão e dever do
Estado; o da eqüidade, segundo o qual as diferenças individuais não
podem constituir impedimento para o consumo de bens e serviços de
saúde; e o da integralidade, de acordo com o qual as ações de saúde
não devem ser compartimentadas, mas compostas por atividades
integradas.

Em seu art. 15, a Lei Orgânica da Saúde define as atribuições
comuns a serem exercidas pela União, pelos Estados e pelos
municípios. O art. 17 estabelece a competência dos Estados na
gestão do SUS em seus territórios, enumerando as atribuições de
formulação e de execução de políticas públicas de saúde e de
coordenação, acompanhamento, controle e apoio. A identificação de
estabelecimentos hospitalares de referência e a gestão de sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional, são
atribuições previstas no âmbito estadual (inciso IX).

Com o intuito de normatizar o SUS e regular as relações entre seus
gestores, o Ministério da Saúde edita, periodicamente, as Normas
Operacionais Básicas - NOBs -, ou Normas Operacionais de
Assistência à Saúde - NOAS -, que são instrumentos jurídicos
publicados após o processo de discussão com os demais gestores e
outros segmentos da sociedade.
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Um dos objetivos da NOB de 1996 é a promoção e a
consolidação do exercício, por parte do município, da função de gestor
das políticas de atenção à saúde de seus habitantes, com a
redefinição das responsabilidades dos Estados e da União. De acordo
com o grau de capacidade de gerenciamento do sistema, a referida
norma estabeleceu dois tipos de gestão, para os quais os municípios
devem habilitar-se, fixando diferentes responsabilidades, prerrogativas
e requisitos para essa habilitação. O primeiro tipo é a Gestão Plena da
Atenção Básica - o município assume as responsabilidades e recebe
recursos "fundo a fundo" para a atenção básica à saúde; o segundo é
a Gestão Plena do Sistema Municipal - o município responsabiliza-se
pela totalidade dos serviços de saúde, o que pressupõe alta
capacidade técnica e administrativa. O município que não aderir ao
processo de habilitação irá permanecer na condição de prestador de
serviço para o sistema, cabendo ao Estado a gestão do SUS em seu
território.

No que concerne à vigilância sanitária e à vigilância epidemiológica,
os Estados executam as ações de média e alta complexidades, exceto
nos municípios habilitados na Gestão Plena do Sistema Municipal, e
complementam as ações nos municípios habilitados na Gestão Plena
da Atenção Básica. No caso de municípios não habilitados, o Estado
fica responsável pela execução das ações de vigilância. Dessa
maneira, o projeto visa a garantir melhoria na coordenação e na
execução das ações de vigilância, tendo em vista a delegação de
poderes, antes restrita à pessoa do Gestor Estadual - o Secretário de
Saúde -, aos servidores capacitados para o seu exercício.

Já o processo de planejamento e orçamento da prestação da
assistência à saúde no SUS deve ser ascendente, do nível municipal
ao federal, resultando na Programação Pactuada e Integrada - PPI.

A PPI envolve atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, organiza
o modelo de atenção à saúde e a alocação dos recursos, explicita o
pacto estabelecido entre as três esferas e resulta na definição das
responsabilidades de cada município na assistência à saúde, na
respectiva distribuição dos recursos financeiros para a sua
viabilização. Expressa, também, a garantia de acesso universal aos
serviços de saúde, diretamente ou por transferência a outro município,
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sempre por intermédio da relação gestor-gestor.

A NOB de 1996 estabeleceu a necessidade de controle e de
avaliação das pactuações, da regularidade na prestação dos serviços
e do seu faturamento. Para tanto, determinou que as ações de
auditoria analítica e operacional constituem responsabilidade das três
esferas gestoras do SUS, o que exige a estruturação dos respectivos
órgãos de controle, avaliação e auditoria. E função desses órgãos
definir instrumentos para a realização das atividades, consolidar as
informações necessárias, analisar os resultados obtidos em
decorrência de suas ações, propor medidas corretivas e interagir com
outras áreas da administração, visando ao pleno exercício de suas
atribuições, de acordo com a legislação que regulamenta o Sistema
Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. O projeto de lei em comento
pretende assegurar a designação de servidores para fortalecer os
quadros da Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde e
garantir o incremento e o aprimoramento na execução da atividade.

A NOAS de 2002 regula a regionalização da atenção à saúde,
reservando aos Estados a coordenação desse processo em seus
limites, por meio do Plano Diretor de Regionalização - PDR. O
processo de regionalização resulta do entendimento de que a rede
resolutiva de serviços de que se necessita, na maioria das vezes, não
está contida em um único território municipal.

As referidas normas de 2002 acrescentaram às obrigações do
gestor estadual a elaboração do PDR; o planejamento, a coordenação
e o controle de ações de saúde a serem geridas e executadas no
âmbito municipal; a coordenação do sistema de referências
intermunicipais, organizando o acesso da população; o
estabelecimento de normas para a operação da câmara de
compensação para internações, procedimentos especializados e de
alto custo ou alta complexidade, viabilizando, com os municípios-pólo,
os termos de compromisso para a garantia de acesso; e,
principalmente, a normalização complementar de mecanismos e
instrumentos de administração da oferta e do controle da prestação de
serviços hospitalares de alto custo e a cooperação técnica e financeira
com o conjunto de municípios, objetivando a consolidação do
pr9cesso de descentralização e a organização da rede regionalizada e
hierarquizada de serviços.
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O exercício desse papel pelo gestor estadual requer a sua
atuação estratégica para o financiamento das ações, o
desenvolvimento de sistemas de dados informatizados e a ratificação
das programações inseridas no Plano Estadual de Saúde, entre outras
condições.

Nesse contexto, o projeto de lei em epígrafe visa a garantir a
implantação da regulação da assistência, voltada para a
disponibilização da alternativa assistencial adequada à necessidade
do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada,
conforme estabelece a NOAS de 2002. O gestor estadual é
responsável por intermediar as relações entre os gestores municipais,
conforme suas condições de habilitação e qualificação, cabendo a ele
a programação e a regulação da oferta de serviços e a garantia de
acesso de acordo com as necessidades identificadas. Para tanto, faz-
se necessária a delegação de autoridade sanitária ao profissional
regulador, a fim de que exerça a responsabilidade sobre a regulação
da assistência, instrumentalizada por protocolos técnico-operacionais,
nos termos da proposição em comento.

Quanto ao custeio do sistema, a Constituição Federal definiu, em
seu art. 198, parágrafo único, que o SUS será financiado, nos termos
do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de
outras fontes. Na esfera estadual e na municipal, além dos recursos
próprios de cada Tesouro, o financiamento do SUS conta com
recursos transferidos pela União, depositados nos fundos de saúde de
cada esfera de governo, em conta específica. Dessa maneira, o
projeto pretende, com recursos repassados pela União, garantir o
custeio das premiações e gratificações que cria para o exercício das
atividades de auditoria, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica.

A proposição, a despeito de tratar corretamente as questões
mencionadas, merece ser aprimorada quanto à técnica legislativa e
obedecer à padronização estabelecida para determinados dispositivos
constantes nos planos de carreira que tramitam nesta Casa - em
especial, o Plano de Carreira do Grupo de Atividades da Saúde.
Dessa maneira, alguns pontos devem ser alterados.

A proposição altera a definição de "autoridade sanitária"
consubstanciada na Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código
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de Saúde do Estado de Minas Gerais. Conforme dispõe o inciso 1
do art. 19 da mencionada norma, para seus efeitos entende-se por
'autoridade sanitária o agente público ou o servidor legalmente
empossado, a quem são conferidas prerrogativas e direitos do cargo
ou do mandato para o exercício das ações de vigilância à saúde, no
âmbito de sua competência". Consta, ainda, em seu art. 20, que são
autoridades sanitárias o Secretário de Saúde; os Secretários
Municipais de Saúde ou autoridades equivalentes; os demais
Secretários de Estado ou Municipais com interveniência na área da
saúde, no âmbito de sua competência; os dirigentes das ações de
vigilância à saúde lotados nos respectivos serviços da Secretaria de
Saúde, das Diretorias Regionais de Saúde e das Secretarias
Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua
competência; os componentes de equipes multidisciplinares ou grupos
técnicos de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e de áreas
relacionadas à saúde, observada sua competência legal e os agentes
fiscais sanitários ou os ocupantes de cargo equivalente. Já a
conceituação contida no projeto em comento estabelece que
"autoridade sanitária" é o servidor público lotado na Secretaria de
Saúde, designado na forma que menciona, para o exercício de
atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e
ambiental, auditoria do SUS e regulação de assistência à saúde.

Cumpre ressaltar que, ao alterar a definição de autoridade sanitária
prevista no Código de Saúde, ficam as competências antes
reservadas ao Gestor Estadual do SUS - no caso, o Secretário de
Saúde - e aos dirigentes de órgãos ou entidades integrantes do
sistema estendidas aos servidores designados para o exercício das
funções. Dessa maneira, o projeto em análise deve ser
compatibilizado com o Código de Saúde, promovendo diretamente a
sua alteração, de forma a garantir o bom funcionamento dos serviços
de vigilância à saúde.

E necessário, ainda, ressaltar que o Poder Executivo deverá
encaminhar a estimativa do impacto financeiro-orçamentário da
criação das gratificações, conforme prescrito na Lei Complementar n°
101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para análise da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa.

Conclusão
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Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.686/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém 'o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de
função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 70 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ALI. 7° - ( ... )
Parágrafo único - Poder de polícia sanitária é a faculdade de que

dispõe a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais
de Saúde ou órgãos equivalentes, por meio de suas autoridades
sanitárias, de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade,
regulando a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à saúde, à segurança, à. ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado e ao exercício da
atividade econômica dependente de concessão ou autorização do
poder público.".

ALI. 20 - O art. 16 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"ALI. 16 - Compete à direção estadual do SUS, sem prejuízo da
competência dos demais entes federativos, coordenar as ações e os
serviços de saúde, executar as atividades de regulação e de auditoria
assistenciais e, em caráter complementar à União e aos municípios,
executar as atividades de:

- vigilância epidemiológica e ambiental;
II - controle de zoonoses;
III - saneamento;
IV - proteção à saúde do trabalhador;
V - vigilância alimentar e nutricional;
VI - oferta de sangue, componentes e hemoderivados e controle de

hemopatias;
Vil - vigilância sanitária.".
Art. 30 - O "caput" do art. 17 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"ALI. 17 - Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações
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desenvolvidas nas áreas a que se refere o art. 16, compreendendo,
entre outras atividades:".

Art. 4°-O art. 19 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 19 - Para os efeitos desta lei, entende-se por autoridade
sanitária o agente público ou o servido' legalmente empossado a
quem são conferidas as prerrogativas os direitos do cargo, da
função ou do mandato para o exercício das ações de vigilância à
saúde, no âmbito de sua competência.".

Art. 50 - Os incisos IV e VI do art. 20 da Lei n° 13.317, de 1999,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - ..................................................
IV - o detentor de função e o ocupante de cargo de direção,

assessoramento e coordenação das ações de vigilância à saúde
lotado em órgão ou serviço da Secretaria de Estado de Saúde, das
Diretorias Regionais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde
ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua competência;

I V - o servidor integrante de equipe multidisciplinar ou de grupo
técnico de vigilânciá sanitária e epidemiológica e de área relacionada
com a saúde, observada sua competência legal;

VI - o servidor público em exercício ou formalmente cedido para a
Secretaria de Estado de Saúde designado para o exercício de
atividade de regulação da assistência à saúde, de vigilância sanitária,
de vigilância epidemiológica e ambiental ou de auditoria assistencial
do SUS.".

Art. 60 - O inciso 1 do art. 21 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - ..............................................
- implantar e baixar normas relativas às ações de vigilância à saúde

previstas no âmbito de sua competência, observada a pactuação e a
condição de gestão estabelecida pelas Normas Operacionais do
Ministério da Saúde;".

Art. 70 - O ad. 24 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 24 - Compete privativamente à autoridade sanitária a que se
refere o inciso VI do art. 20 no exercício de atividades de vigilância
sanitária:
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- exercer o poder de polícia sanitária;

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

III - coletar amostras para análise e controle sanitário;
IV - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário;
V - lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
§ 10 - As competências previstas neste artigo ficam estendidas ao

servidor de que trata o inciso IV do art. 20, designado pelo Secretário
de Estado de Saúde.

§ 2° - O servidor no exercício de atividade de vigilância sanitária terá
livre acesso aos locais indicados no inciso II.".

Art. 80 - O Capítulo II da Lei n° 13.317, de 1999, fica denominado
"Da Vigilância Epidemiológica e Ambiental", passando os arts. 25 a
27, que o integram, a vigorar com a seguinte redação:

"Capítulo II
Da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Art. 25 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- vigilância epidemiológica o conjunto de ações que proporcionam o

conhecimento, a detecção e a prevenção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva;

II - vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que
possibilitam o conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na
saúde humana.

Parágrafo único - Compete à autoridade sanitária responsável pelas
ações de vigilância epidemiológica e de vigilância ambiental
implementar as medidas de prevenção e controle das doenças e dos
agravos e determinar a sua adoção.

Art. 26 - Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica
e ambiental a cargo da autoridade sanitária:

- avaliar as situações epidemiológicas e definir ações especificas
para cada região;

II - elaborar, com base nas programações estaduais e municipais,
plano de necessidades e cronograma de distribuição de suprimentos
de quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros,
mantendo-os em quantidade e condições de estocagem ideais;

III	-	realizar levantamentos,	investigações e	inquéritos
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epidemiológicos e ambientais, bem como programação e avaliação
das medidas para controle de doenças e de situações de agravos à
saúde;

IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância
epidemiológica e ambiental e coordenar sua execução, definindo o
fluxo de informações, para contínua elaboração e análise de
indicadores;

V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos e
doenças;

VI - promover a qualificação de recursos humanos para o exercício
da vigilância epidemiológica e ambiental;
,VlI - adotar procedimentos de rotina e estratégias de campanhas

para vacinação da população contra doenças imunopreveníveis, em
articulação com outros órgãos;

VIII - acompanhar e avaliar os projetos de intervenção ambiental,
para prevenir e controlar os riscos às saúdes individual e coletiva;

IX - avaliar e orientar as ações de vigilância epidemiológica e
ambiental realizadas pelos municípios e por seus órgãos de saúde;

X - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde;
Xl - fomentar a busca ativa de responsável pela introdução ou pela

propagação de agravos e doenças;
XII - submeter, ainda que preventivamente, o eventual responsável

pela introdução ou pela propagação de doença à realização de
exames, internação, quarentena ou outras medidas que se fizerem
necessárias em decorrência dos resultados da investigação ou de
levantamento epidemiológico;

XIII - notificar o responsável, ainda que eventual, de que a
desobediência às determinações contidas no inciso anterior poderá
configurar crime, conforme previsto nos arts. 267 e 268 do Decreto-Lei
n°2.848, de 7 de dezembro de 1940, que contém o Código Penal;

XIV - lavrar notificações e determinações;
XV - expedir intimações e aplicar penalidades;
XVI - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua

competência.
Art. 27 - Compete aos profissionais da área de saúde, devidamente

habilitados e no exercício de suas funções, auxiliar a autoridade
sanitária na execução das ações de vigilância epidemiológica.".
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Art. 9°-O Capítulo IV da Lei n° 13.317, de 1999, fica denominado
"Do Saneamento", e o seu art. 42 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Capítulo IV
Do Saneamento

Art. 42 - Para os efeitos desta lei, saneamento é o conjunto de
ações, serviços e obras que visam a garantir a salubridade ambiental
por meio de:

- abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões
de potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto;

II - coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos
sanitários;

III - coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos
resíduos sólidos, líquidos e gasosos;

IV - coleta e disposição ambientalmente adequados dos resíduos
sólidos provenientes do tratamento de esgotamentos sanitários;

V - coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos
urbanos;

VI - drenagem de águas pluviais;
VII - controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e

sinantrópicos.".
Art. 10 - A Lei n° 13.317, de 1999, fica acrescida do seguinte

Capítulo VIII-A, integrado pelos arts. 96-A e 96-13, e do seguinte
Capítulo VIII-13, integrado pelos arts. 96-C e 96-O:

"Capítulo VIII-A
Da Regulação da Assistência à Saúde

Art. 96-A - Para os efeitos desta lei, regulação da assistência à
saúde é atividade desenvolvida pelo Estado constituída pelo processo
de planejamento e programação dos recursos assistenciais
disponíveis em Minas Gerais para garantir a prestação da assistência
adequada à necessidade dos cidadãos de forma equânime, ordenada,
oportuna e qualificada, por meio da Programação Pactuada e
Integrada - PPI - definida entre os municípios e das redes de
referência.

Art. 96-B - Constituem ações dos serviços de regulação da
assistência à saúde:
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- coordenar e operar, em conjunto com as equipes de trabalho,

as Centrais de Regulação Assistencial do SUS de Minas Gerais;
II - aplicar critérios clínicos para tornar o atendimento da demanda

da população por assistência à saúde compatível com a oferta de
serviços da rede SUS;

III - acompanhar a PPI e o fluxo de usuários encaminhados entre os
municípios;

IV - monitorar e orientar o atendimento em situação de urgência feito
por profissional de saúde habilitado, médico intervencionista,
enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, bem como por
profissional da área de segurança ou Bombeiro Militar, no limite da
competência desses profissionais, ou por leigo que se encontre no
local;

V - definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o
sobre as condições deste e a previsão de chegada, sugerindo os
meios necessários ao seu acolhimento;

VI - avaliar a necessidade do envio de meios móveis de atenção e
justificara decisão ao demandante;

VII - registrar os dados das regulações e missões assistenciais de
urgência, em ficha de regulação médica e no boletim ou na ficha de
atendimento pré-hospitalar;

VIII - monitorar as missões de atendimento e as demandas
pendentes;

IX - zelar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar
observem a ética e o sigilo profissional, mesmo nas comunicações
radiotelefônicas;

X - decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial do paciente em
atendimento pré-hospitalar, de acordo com a planilha de hierarquias e
condições de atendimento dos serviços de urgência na região,
garantindo o atendimento das urgências, mesmo nas situações em
que inexistam leitos vagos para internação;

Xl - acionar planos de atenção a desastre que estejam pactuados
com os outros interventores, coordenando o conjunto da atenção
médica de urgência;

XII - requisitar recursos públicos e privados em situações
excepcionais, com pagamento ou contrapartida "a posteriori",
conforme instrumento jurídico específico de pactuação a ser realizada



148
com as autoridades competentes;

XIII - exercer a autoridade de regulação assistencial das urgências
sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada quando for necessário
conduzir paciente a instituição pública ou conveniada, constituindo
responsabilidade do serviço pré-hospitalar privado o transporte e a
atenção ao paciente até sua entrada em estabelecimento hospitalar;

XIV - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

XV - expedir intimações e aplicar penalidades.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde assegurará ao

servidor em exercício da função de Regulador de Assistência à Saúde
o acesso a:

- mecanismos que garantam o registro de todo o processo de
regulação, incluindo a gravação contínua das comunicações;

II - normas e protocolos institucionais que definam as etapas e os
fundamentos para a ação e decisão do Regulador e da equipe auxiliar;

III - protocolos de intervenção médica pré-hospitalar.
Capítulo Vlll-B

Da Auditoria Assistencial
Art. 96-C - Para os efeitos desta lei, auditoria assistencial é o

conjunto de ações que visam ao controle prévio, concomitante e
subseqüente da legalidade e da regularidade dos atos técnico-
operacionais, bem como à análise e avaliação dos procedimentos e
dos resultados das ações e dos serviços de saúde realizados no
âmbito do SUS estadual.

Art. 96-D - Compete à auditoria assistencial:
- realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS

para verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos
recursos à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações
de saúde desenvolvidas e os custos dos serviços;

II - elaborar relatórios informando a administração sobre as
irregularidades detectadas e propondo a aplicação de medidas
corretivas e de penalidades, quando couber;

III - emitir pareceres conclusivos visando à melhoria da qualidade
dos serviços prestados;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que
envolvam os serviços de saúde do SUS, mediante a apuração dos
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fatos, emitir parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas
corretivas e de penalidades, quando couber;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos Sistemas
Municipais de Saúde, para verificar a conformidade do funcionamento,
da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação
em vigor, mediante a emissão de parecer conclusivo;
• VI - analisar os recursos de auditoria interpostos por gestores e

prestadores de serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos,
mediante a elaboração de parecer conclusivo;

VII - analisar os relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do
SUS, dos municípios e dos prestadores de serviços sob orientação
dos coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas corretivas e de penalidades,
quando couber, mesmo quanto à devolução ao Fundo Estadual de
Saúde de recursos utilizados indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

X - expedir intimações e aplicar penalidades.".
Art. 11 - O art. 98 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3°:
"Art. 98 - ....................................................
§ 30 - A autoridade sanitária notificará os fornecedores de produtos e

serviços de interesse da saúde de que a desobediência às
determinações contidas neste Código poderá configurar infração
sanitária, conforme previsto nos arts. 99 e 100 desta lei.".

Art. 12 - As atividades de regulação da assistência à saúde, de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental e de
auditoria assistencial do SUS serão exercidas pela autoridade
sanitária a que se referem os incisos IV, V e VI do art. 20 da Lei n°
13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde
do., Estado de Minas Gerais, designada por ato do Secretário de
Estado de Saúde.

Art. 13 - A designação para o exercício das funções de autoridade
sanitária nas áreas a que se refere o "caput" do artigo anterior destina-
se exclusivamente:

aos ocupantes de cargos de provimento efetivo lotados em órgão
ou entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a
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que se refere o inciso 1 do art. 20 da Lei n° , de de 2004;
II - aos ocupantes de funções e cargos de direção, assessoramento

e coordenação das ações de vigilância à saúde lotados nos órgãos e
serviços da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias Regionais
de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos
equivalentes;

III - aos ocupantes de cargos de provimento efetivo de órgão ou
entidade municipal, estadual ou federal integrante do Sistema único
de Saúde - SUS -, quando formalmente cedidos à Secretaria de
Estado de Saúde.

§ 1° - A designação de servidor prevista no "caput" deste artigo será
regulamentada em decreto, observadas as seguintes diretrizes:

- delimitação do número de vagas para cada atividade específica,
observados os limites previstos nesta lei;

II - garantia de prerrogativas que assegurem o pleno exercício da
autoridade sanitária pelo servidor designado;

III - garantia de exercício independente e autônomo da atividade,
incluindo a inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer
sobre caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:
a) processo de seleção interna;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitação com qualificação específica;
d) habilitação em nível médio ou superior de escolaridade;
e) proibição de designação de servidor público proprietário,

administrador, quotista, sócio, dirigente ou empregado de empresa ou
instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao Sistema
único de Saúde.

§ 2° - A revogação da designação de servidor será regulamentada
em decreto e estará sujeita a:

- comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;
- conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma do
regulamento.

§ 30 - A avaliação de desempenho individual específica para a
função de autoridade sanitária deverá observar o disposto na Lei
Complementar n°71, de 30 de julho de 2003, e regulamentações.
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Art. 14 - Fica criada a Gratificação de Função de Regulação da

Assistência à Saúde - GERAS -, em número de cento e sessenta e
quatro, destinada ao pagamento dos servidores públicos designados
como autoridade sanitária para o exercício de atividade de regulação
da assistência à saúde, nos termos desta lei.

1° - A gratificação de que trata o "caput" deste artigo fica assim
constituída:

- duas Gratificações de Função de Regulador Coordenador
Estadual, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

II - dezoito Gratificações de Função de Regulador Coordenador
Macrorregional, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

III - cento e quarenta e quatro Gratificações de Função de Regulador
Médico Plantonista, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos
reais).

§ 20 - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo deverá optar
por uma das seguintes remunerações:

- o valor total da GERAS;
II - a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor de opção de

29% (vinte por cento) do valor da GERAS;
III - a remuneração do cargo de provimento em comissão.
Art. 15 - Fica vedada a percepção do valor da GFRAS acumulada

com a remuneração de cargo de provimento em comissão ou de
função gratificada.

Art. 16 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária - PPVS -, o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - e o Prêmio de Produtividade
de Auditoria do SUS - PPAUD -, destinados aos servidores públicos
designados como autoridade sanitária para o exercício das atividades
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ambiental e
auditoria assistencial.

§ 1 0 - O PPVS e o PPVEA serão pagos com recursos oriundos de
transferências federais específicas.

§ 2° - O PPAUD será pago com recursos oriundos de economias de
recursos do SUS descentralizados aos municípios ou transferidos aos
hospitais próprios, credenciados ou conveniados, apurados
periodicamente na contabilidade do Fundo Estadual da Saúde.

§ 3° - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS, do
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PPVEA e do PPAUD serão definidos em regulamento.
§ 40 - Os prêmios a que se refere o "caput' deste artigo poderão ser

pagos em até onze parcelas e serão distribuídos entre os servidores
da seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento), proporcionalmente à pontuação obtida
em avaliação de desempenho individual;

II - 60% (sessenta por cento), no mesmo valor para todos os
servidores, no âmbito da unidade administrativa, proporcionalmente
ao resultado da avaliação institucional por ela obtido.

§ 50 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados semestralmente, serão convertidos em pontuação,
conforme previsto em regulamento, para aferição dos valores
individuais dos prêmios de que trata o "caput" deste artigo.

§ 6° - Fará jus aos prêmios somente o servidor que tiver alcançado o
nível mínimo de desempenho previsto em regulamento.

§ 7° - Os valores dos prêmios a que se refere o "caput" deste artigo
têm como limite máximo os valores atribuídos às GFRAS, a que se
refere o § l°do art. 14 desta lei.

§ 8° - O PPVS, o PPVEA e o PPAUD não são devidos em caso de
indisponibilidade de recursos para pagamento parcial ou integral.

§ 90 - o pagamento dos prêmios de que trata este artigo só poderá
ocorrer durante a vigência de Acordo de Resultados e está
condicionado ao adimplemento das metas institucionais nele
estabelecidas, bem como à aplicação de instrumento de avaliação
permanente do desempenho dos servidores.

§ 10 - A percepção do PPVS e do PPVEA não impede a percepção
do prêmio de produtividade previsto nos arts. 29 e 29 —A da Lei n°
14.694, de 30 de julho de 2003.

§ 11 - A percepção do PPAUD não impede a percepção do prêmio
de produtividade previsto no art. 29 da Lei n° 14.694, de 30 de julho
de 2003.

Art. 17 - Fica vedada a incorporação dos valores da GFRAS, do
PPVS, do PPVEA e do PPAUD à remuneração, aos proventos de
aposentadoria do servidor ou à pensão, não servindo de base de
cálculo para benefício ou vantagem, inclusive décimo terceiro salário,
férias, adicional de um terço de férias, férias-prêmio e contribuição
para a seguridade social.
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Art. 18 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no
valor de R$2.043.604,00 (dois milhões quarenta e três mil seiscentos
e quatro reais).

Art. 19 - O disposto nesta lei será regulamentado em decreto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Sebastião Helvécio - Jô Moraes (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.833/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 264/2004, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .833/2004,
que dispõe sobre a criação de estabelecimento penitenciário no
Município de Araguari.

• A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 12/8/2004, foi
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe-
nos, agora, apreciar o mérito da matéria, nos termos regimentais.

•	 Fundamentação
O projeto pretende criar, na estrutura da Secretaria de Estado de

Defesa Social, estabelecimento penitenciário no Município de
Araguari.

Segundo dispõe o parágrafo único do art. 1° da proposição, o
estabelecimento será denominado Colônia Penal Irmãos Naves.
Infere-se que sua finalidade será acolher o sentenciado em regime
semi-aberto, por força do disposto no inciso III do art. 71 da Lei n°
11.404, de 1994, que contém normas de execução penal.

É notório que o sistema carcerário brasileiro passa por séria crise.
As denúncias de superlotação das prisões estão freqüentemente
estampadas nos jornais.

De igual modo, é de conhecimento geral que, devido ao insuficiente
número de colônias penais no Estado, muitas vezes sentenciados em
regime semi-aberto têm de cumprir pena em penitenciárias destinadas
a • presos em regime fechado, o que, evidentemente, não é
recomendável.
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O Governador do Estado tem envidado esforços para minimizar

esse quadro. A proposição em exame, nesse contexto, constitui
medida de significativo valor, uma vez que propiciará aumento de
vagas no sistema carcerário mineiro, contribuindo para a melhoria das
condições de ressocialização dos presos.

Desse modo, a proposição afigura-se-nos conveniente e oportuna.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.833/2004.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Sebastião

Helvécio - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.942/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe altera o art. 77 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, adequando-o à nova redação conferida ao inciso II do § 30
do art. 53 da Constituição do Estado pela Emenda à Constituição n°
64, de 2004.

Publicada em 10/11/2004, a matéria foi encaminhada à Mesa da
Assembléia Legislativa para, nos termos do art. 79, VIII, do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A Emenda à Constituição n° 64, de 2004, ao alterar o texto da

Constituição do Estado, incluiu no ordenamento estadual a
possibilidade da reeleição dos membros da Mesa da Assembléia
Legislativa para os mesmos cargos, na mesma legislatura ou em
legislaturas distintas. Com essa alteração, faz-se necessária a
promoção da adequação dos dispositivos regimentais que tratam do
mesmo assunto, para que não haja discrepância nas normas em
vigor. Não se trata, no caso, de uma faculdade que se concede ao
legislador, mas de uma imposição decorrente da hierarquia entre as
diversas modalidades de normas jurídicas, que integram um sistema
escalonado e coerente, como ensina o grande jurista alemão Hans
Kelsen:
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"A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas

ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é
uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de
normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de
dependência que resulta do fato de que a validade de uma norma, que
foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra
norma, cuja produção, por seu turno, é determinada por outra; e assim
por diante até abicar finalmente na norma fundamental - pressuposta.

ans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 4 ed. Coimbra: Armenio Amado
editor, 1979, p. 310)".

A norma fundamental, que é a Constituição do Estado, se impõe,
portanto, sobre todas as demais regras do direito positivo, conferindo
a unidade indispensável ao ordenamento legal. Nesse sentido, a
necessidade de alteração do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, em decorrência da recente modificação do texto
constitucional, é um fato indiscutível.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1 .942/2004, no 1° turno.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de novembro de

2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 81/2004

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 8112004, apresentada por

um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Leonardo Moreira, altera o inciso II do
art 53 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 81/2004

Altera o inciso II do § 30 do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O inciso II do § 30 do art. 53 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 53— (...)
§°-C)
II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição
subseqüente, na mesma legislatura ou na seguinte.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.510/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.510/2004, de autoria do Deputado Sidinho do
Ferrotaco, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter aos
sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de
Resende Chaves o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.510/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter aos sucessores de

Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de Resende Chaves o
imóvel que especifica.

A Assembléia. Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter aos

sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de
Resende Chaves o imóvel constituído de terreno com área de 302m2
(trezentos e dois metros quadrados), situado no Município de Lagoa
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Dourada, registrado sob o n° 1.453, a fls. 54 do livro 3-1-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.516/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.51612004, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos
turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica 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° 1.51612004
Aprova a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
Anexo

- * A tabela a que se refere ao Anexo (art. 1° da Resolução
n° de 10 de novembro de 2004) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 11.11.2004. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.537/2004

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.537/2004, de autoria 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
-,foi aprovado no 20 turno na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.53712004
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 Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG:
- imóvel constituído de três terrenos com área total aproximada de

13.435.235m2 (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 desta lei;

II - imóvel constituído de terreno com área de 528.000m2
(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.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" deste artigo
destinam-se à instalação do Distrito Industrial, Comercial e de
Serviços para o Desenvolvimento de Ribeirão das Neves.

Art. 20 - A alienação de que trata esta lei tem por objetivo a
subscrição e a integralização de aumento do capital social da
CODEMIG por seu acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais,
mediante a emissão de novas ações ordinárias nominativas,
correspondente ao valor da avaliação dos imóveis a que se refere o
art. 1°, a ser realizada na forma da lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
Anexo

(a que se refere o inciso 1 do art. 1° da Lei n°, de de de 2004)
A) Area 1, com aproximadamente 7.023.000m2 (sete milhões vinte e

três mil metros quadrados) e perímetro de 12.035m (doze mil e trinta e
cinco metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1, com azimute de 00 000'OO" em relação
ao norte; seguindo com azimute de 317 000'OO" e a distância de 340m
(trezentos e quarenta metros), confrontando com herdeiros de
Henrique Sapori, tem-se o ponto P2; daí, seguindo com azimute de
268000'OO" e a distância de 480m (quatrocentos e oitenta metros),
confrontando com herdeiros de Henrique Sapori, tem-se o ponto P3;
daí, seguindo com azimute de 2960 15'OO" e a distância de 620m
(seiscentos e vinte metros), confrontando com herdeiros de Henrique
Sapori, tem-se o ponto P4; daí, seguindo com azimute de 304 0 1 5'OO"
e à distância de 720m (setecentos e vinte metros), confrontando com
herdeiros de Henrique Sapori, tem-se o ponto P5; daí, seguindo com
azimute de 337°1 500" e a distância de 180m (cento e oitenta metros),
confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P6;
daí, seguindo com azimute de 32°45'OO" e a distância de 300m
(trezentos metros), confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho,
tem-se o ponto P7; daí, seguindo com azimute de 15 0 15'OO" e a
distância de 230m (duzentos e trinta metros), confrontando com
terreno de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P8; daí, seguindo com
azimute de 36030'OO" e a distância de 170m (cento e setenta metros),
confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P9;
daí, seguindo com azimute de 60030'OO" e a distância de 90m
(noventa metros), confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho,
tem-se o ponto Pio; daí, seguindo com azimute de 358 030'OO" e a
distância de 130m (cento e trinta metros), confrontando com terreno
de Antônio Carlos Filho, tem-se o ponto P11; daí, seguindo com
azimute de 206 030'OO" e a distância de 165m (cento e sessenta e
cinco metros), confrontando com terreno de Antônio Carlos Filho, tem-
se o ponto P12; daí, seguindo com azimute de 246000'OO" e a
distância de 70m (setenta metros), confrontando com terreno de José
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Pauto de Morais, tem-se o ponto P13; daí, seguindo com azimute
de 276000'00" e a distância de 500m (quinhentos metros),
confrontando com terreno de José Pauto de Morais, tem-se o ponto
P14; daí, seguindo com azimute de 33001500 e a distância de 170m
(cento e setenta metros), confrontando com terreno de Gerundino da
Costa Correa, tem-se o ponto P15; daí, seguindo com azimute de
316°30'00" e a distância de 800m (oitocentos metros), confrontando
com terreno de Gerundino da Costa Correa, tem-se o ponto P16; daí,
seguindo com azimute de 334000'00" e a distância de 210m (duzentos
e dez metros), confrontando com terreno de Gerundino da Costa
Correa, tem-se o ponto P17; daí, seguindo com azimute de 314030'OO"
e a distância de 970m (novecentos e setenta metros), confrontando
com a Fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P18;
daí, seguindo com azimute de 288 030'00" e a distância de 340m
(trezentos e quarenta metros), confrontando com a Fazenda do
Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P19; daí, seguindo com
azimute de 74 030'OO" e a distância de 540m (quinhentos e quarenta
metros), confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira), tem-se o ponto P20; dai, seguindo com azimute de
350°30'00" e a distância de 11 Om (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 620m
(seiscentos e vinte metros), confrontando com a Fazenda do
Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P22; daí, seguindo com
azimute de 76030'OO" e a distância de 380m (trezentos e oitenta
metros), confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira), tem-se o ponto P23; daí, seguindo com azimute de
50°30'00" e a distância de 380m (trezentos e oitenta metros),
confrontando com a Fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-
se o ponto P24; daí, seguindo com azimute de 95 030'OO" e a distância
de 230m (duzentos e trinta metros), confrontando com a Fazenda do
Quilombo (Antônio Cerqueira), tem-se o ponto P25; daí, seguindo com
azimute de 47030'OO" e a distância de 220m (duzentos e vinte metros),
confrontando com terreno de Staet Cerqueira, tem-se o ponto P26;
daí, seguindo com azimute de 349 030'OO" e a distância de 90m
(noventa metros), confrontando com terreno de Stael Cerqueira, tem-
se o ponto P27; daí, seguindo com azimute de 34030'0O" e a distância
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de 120m (cento e vinte metros), confrontando com terreno de Stael
Cerqueira, tem-se o ponto P28; daí, seguindo com azimute de
84°1 5 ,00" e a distância de 560m (quinhentos e sessenta metros),
confrontando com terreno de Stael Cerqueira, tem-se o ponto P29;
daí, seguindo com azimute de 119 0 15'OO" e a distância de 130m
(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 120m (cento e vinte metros), confrontando com terreno
de Diva Cerqueira, tem-se .o ponto P31; daí, seguindo com azimute de
164030'OO" e a distância de 370m (trezentos e setenta metros),
confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o ponto P32; daí,
seguindo com azimute de 53 030'OO" e a distância de 210m (duzentos
e dez metros), confrontando com terreno de Diva Cerqueira, tem-se o
pónto P33; daí, seguindo com azimute de 109 030'OO" e a distância de
100m (cem metros), confrontando com terreno de Diva Cerqueira,
tem-se o ponto P34; daí, seguindo com azimute de 21 O3000 e a
distância de 200m (duzentos metros), confrontando com terreno de
Diva Cerqueira, tem-se o ponto P35; daí, seguindo com azimute de
95045'OO" e a distância de 470m (quatrocentos e setenta metros),
confrontando com terreno de José Geraldo de Souza, tem-se o ponto
P36; daí, seguindo com azimute de 183 045'DD" e a distância de 800m
(oitocentos metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais, tem-se o ponto inicial P1, de origem desta descrição.

E) Área li, com aproximadamente 4.902.100m 2 (quatro milhões
novecentos e dois mil e cem metros quadrados) e perímetro de
13.385m (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 238015'OO" e a distância de 900m
(novecentos metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (área institucional), tem-se o ponto P2; daí, seguindo com
azimute de 312°15'DD" e a distância de 400m (quatrocentos metros),
cot$rontando com área do Estado de Minas Gerais (área institucional),
tem-se o ponto P3; daí, seguindo com azimute de 22703D'OO" e a
distância de 1.170m  (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 184 000'00" e a distância de 220m
(duzentos e vinte metros), confrontando com terreno de Milton
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Guimarães, tem-se o ponto P5; daí, seguindo com azimute de
224°00'OO" e a distância de 250m (duzentos e cinqüenta metros),
confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P6;
daí, seguindo com azimute de 194 000'00" e a distância de bOm (cem
metros), confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o
ponto P7; daí, seguindo com azimute de 158 000'00" e a distância de
270m (duzentos e setenta metros), confrontando com terreno de
Milton Guimarães, tem-se o ponto P8; daí, seguindo com azimute de
133'00'00" e a distância de 70m (setenta metros), confrontando com
terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P9; daí, seguindo com
azimute de 96015'OO" e a distância de 130m (cento e trinta metros),
confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P10;
daí, seguindo com azimute de 146 015'OO" e a distância de 60m
(sessenta metros), confrontando com terreno de Milton Guimarães,
tem-se o ponto P11; daí, seguindo com azimute de 219015'OO" e a
distância de 40m (quarenta metros), confrontando com o Bairro
Cidade Neviana, tem-se o ponto P12; daí, seguindo com azimute de
289°00'00" e a distância de 150m (cento e cinqüenta metros),
confrontando com o Bairro Cidade Neviana, tem-se o ponto P13; daí,
seguindo com azimute de 267 000'OO" e a distância de 70m (setenta
metros), confrontando com o Bairro Cidade Neviana, tem-se o ponto
P14; daí, seguindo com azimute de 314 000'00" e a distância de 100m
(cem metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB-MG), tem-se o ponto P15; daí, seguindo com azimute de
346°00'00" e a distância de 250m (duzentos e cinqüenta metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P16; daí, seguindo com azimute de 336 000'00" e a
distância de 210m (duzentos e dez metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P17; daí,
seguindo com azimute de 17 000'00" e a distância de 290m (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 240m (duzentos e quarenta metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto
P17; daí, seguindo com azimute de 239 000'00" e a distância de 255m
(duzentos e cinqüenta e cinco metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P18; daí,
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seguindo com azimute de 1 86°00'OO" e a distância de 180m (cento
e oitenta metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB-MG), tem-se o ponto P19; daí, seguindo com azimute de
227030'OO" e a distância de 90m (noventa metros), confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P20;
daí, seguindo com azimute de 314030'OO" e a distância de 410m
(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 200m (duzentos metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P22; daí, seguindo com azimute de 21 015'OO" e a
distância de 130m (cento e trinta metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P23; daí,
seguindo com azimute de 112045'OO" e a distância de 140m (cento e
quarenta metros), confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB-MG), tem-se o ponto P24; daí, seguindo com azimute de
1 34°45'OO" e a distância de 145m (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 156 045'OO" e a
distância de 145m (cento e quarenta e cinco metros), confrontando
com área do Estado de Minas Gerais (COI-IAB-MG), tem-se o ponto
P26; daí, seguindo com azimute, de 178 015'OO" e a distância de 140m
(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°00'00" e a distância de lOOm (cem metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
tem-se o ponto P28; daí, seguindo com azimute de 7001500 e a
distância de 220m (duzentos e vinte metros), confrontando com área
do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P29; dai,
seguindo com azimute de 58015'OO" e a distância de 260m (duzentos
e sessenta metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P30; daí, seguindo com azimute
de! 12200O'OO" e a distância de 280m (duzentos e oitenta metros),
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (CQHAB-MG),
tem-se o ponto P31; daí, seguindo com azimute de 27°30'OO" e a
distância de 420m (quatrocentos e vinte metros), confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P32;
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daí, seguindo com azimute de 30800O'0O" e a distância de 350m
(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 500m (quinhentos metros),
confrontando com o Condomínio Vale do Ouro, tem-se o ponto P34;
daí, seguindo com azimute de 154 00O'0O" e a distância de 470m
(quatrocentos e setenta metros), confrontando com o córrego da Agua
Fria, tem-se o ponto P35; daí, seguindo com azimute de 116°00'00" e
a distância de 800m (oitocentos metros), confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), tem-se o ponto P36; daí,
seguindo com azimute de 21600O'0O" e a distância de 680m
(seiscentos e oitenta metros), confrontando com terreno de José
Geraldo de Souza, tem-se o ponto P37; daí, seguindo com azimute de
226°00'OO" e a distância de 210m (duzentos e dez metros),
confrontando com terreno de José Geraldo de Souza, tem-se o ponto
P38; daí, seguindo com azimute de 212 000'00" e a distância de 80m
(oitenta metros), confrontando com terreno de José Geraldo de Souza,
tem-se o ponto P39; daí, seguindo com azimute de 171 000'0O" e a
distância de 630m (seiscentos e trinta metros), confrontando com
terreno de Antônio Miguel Cerqueira, tem-se o ponto P40; daí,
seguindo com azimute de 55 000'00" e a distância de 690m (seiscentos
e noventa metros), confrontando com terreno de Antônio Miguel
Cerqueira, tem-se o ponto P41; daí, seguindo com azimute de
12900O'0O" e a distância de 940m (novecentos e quarenta metros),
confrontando com o Bairro Rosaneves, tem-se o ponto P1, de origem
desta descrição.

C) Área III, com aproximadamente 1.510.135m2 (um milhão
quinhentos e dez mil cento e trinta e cinco metros quadrados) e
perímetro de 5.11 Om  (cinco mil cento e dez metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1, com azimute de 00 000, 00,' em relação
ao norte; seguindo com azimute de 231 015'OO" e a distância de 520m
(quinhentos e vinte metros), confrontando com área da COPASA-MG
(ETE), tem-se o ponto P2; daí, seguindo com azimute de 97°15'OO" e a
distância de 100m (cem metros), confrontando com área da Câmara
Municipal, tem-se o ponto P3; daí, seguindo com azimute de
2070 15'OO" e a distância de 60m (sessenta metros), confrontando com
a R. Angelo Piazza, tem-se o ponto P4; daí, seguindo com azimute de
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14795'00" e a distância de 45m (quarenta e cinco metros),
confrontando com a R. Angelo Piazza, tem-se o ponto P5; daí,
seguindo com azimute de 208005'00" e a distância de 40m (quarenta
metros), confrontando com a R. José Maria Alkimim, tem-se o ponto
P; daí, seguindo com azimute de 287°05'00" e a distância de bOm
(cem metros), confrontando com área da Polícia Militar (batalhão),
tem-se o ponto P7; daí, seguindo com azimute de 216°55'OO" e a
distância de 455m (quatrocentos e cinqüenta e cinco metros),
confrontando com área da Polícia Militar (batalhão), tem-se o ponto
P8; daí, seguindo com azimute de 240010'00" e a distância de 480m
(quatrocentos e oitenta metros), confrontando com terreno de Milton
Guimarães, tem-se o ponto P9; daí, seguindo com azimute de
201 015'00" e a distância de 230m (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 200m
(duzentos metros), confrontando com terreno de Milton Guimarães,
tem-se o ponto P11; daí, seguindo com azimute de 217 000'00" e a
distância de 21 Om (duzentos e dez metros), confrontando com terreno
de Milton Guimarães, tem-se o ponto P12; daí, seguindo com azimute
de 25300O'00" e a distância de 300m (trezentos metros), confrontando
com terreno de Milton Guimarães, tem-se o ponto P13; daí, seguindo
com azimute de 2045'00" e a distância de 1.170m (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
88045'00" e a distância de 400m (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 900m
(novecentos metros), confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (área industrial), tem-se o ponto inicial P1, de origem desta
descrição.	 -	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.742/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.742/2004, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
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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 § 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 RESOLUÇÃO N° 1.742/2004
Aprova a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria Ouvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
Anexo- * A	tabela a que se refere ao Anexo	(art. 1° da

Resolução n°, de 2004) foi publicada no "Diário do Legislativo" de
11.11.2004.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/11/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Intro de Paiva, ocorrido em 4/11/2004, em São Paulo, SP. (- Ciente.
Oficie-se.)
Do Deputado Fábio Avelar, notificando o falecimento do Sr. Vicente
Ferreira de Assis Neto, ocorrido em 3111/2004, em São Francisco de
Paula. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 908 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/11/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Adelmo Carneiro Leão e
EI	 André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte:1 8 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 301/2004
(encaminha Atos Relativos ao Regime Especial de Tributação
Concedido a Empresas), do Governador do Estado - Ofícios - 2 8 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.944 a 1.947/2004 - Requerimentos n os 3.484 a 3.52412004 -
Requerimentos da CPI do Café, das Comissões de Saúde, de Direitos
Humanos e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Ivair Nogueira
e Antônio Júlio e outros, Doutor Viana e outros, Jayro Lessa e outros,
Sargento Rodrigues (5), Dimas Fabiano, Zé Maia, Célio Moreira (3) e
Gustavo Valadares - Proposições não Recebidas: Requerimentos dos
Deputados Doutor Ronaldo e João Bitar (3) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente e de Educação -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago e Doutor
Ronaldo - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2 8 Parte
(Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Zé
Maia, Ivair Nogueira e Antônio Júlio e outros, Doutor Viana e outros,
Jayro Lessa e outros, Sargento Rodrigues (5), e Célio Moreira (3);
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Saúde, de Direitos Humanos, de Defesa do
Consumidor, dos Deputados Dimas Fabiano e Gustavo Valadares e
da !CPI do Café; aprovação - Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
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Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta
- Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -. Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Leite - José Milton - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h12min, 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.

Parte
V Fase (Expediente)

Ata

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

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

- O Deputado Antônio Andrade, 1 0-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 301/2004"
Belo Horizonte, 9 de novembro 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, e tendo em vista o disposto no art. 70 da Lei
n° 15.292, de 5 de agosto de 2004, os expedientes relativos ao
Regime Especial de Tributação concedidos às empresas Café Bom
Dia, Café Três Corações S.A. e Segafredo Zanetti Brasil
Comercialização e Distribuição de Café S.A.

São essas, em síntese, as razões apresentadas pelo Secretário de
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Estado de Fazenda:

"A concessão de tal Regime Especial tomou-se necessária como
forma de proteção à economia do Estado, uma vez que o Estado do
Rio de Janeiro dispensou tratamento diferehciado ao café torrado e
moído, reduzindo a carga tributária para 7%, nas saídas internas do
produto, quando produzido em estabelecimento industrial daquele
Estado.

Referido procedimento concedido pelo Estado do Rio de Janeiro
resultou em um indutor da concorrência desfavorável quanto ao café
torrado e moído neste Estado, além de constituir uma clara ofensa ao
princípio constitucional da não-discriminação tributária em razão da
procedência ou do destino da mercadoria, insculpido no art. 152 da
Constituição Federal

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares os
expedientes anexos para atender ao disposto no art. 7 0 da Lei n° 15.
292, de 5 de agosto de 2004.

Aécio Neves, Governador do Estado."
!Publicar, à Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da

DNP n°13. Em 10/11/2004.
* Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e

Gestão, informando, em atenção ao Ofício n° 1 .978/SGM/2004, que
indicou o Sr. Gustavo de Castro Magalhães para representá-lo na
audiência pública em que se tratará da revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental 2004-2007.

Do Sr. Silas Brasileiro, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.175/2004, do Deputado
Djalma Diniz.

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.340/2004, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino, Prefeito
Municipal de Ipatinga, prestando informações relativas ao Projeto de
Lei n° 1.85912004, encaminhadas pelo Ofício n° 1.921/2004/SGM, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se
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ao Projeto de Lei n° 1.859/2004.)

Do Sr. Eudoro Walter de Santana, Diretor-Geral do DNOCS,
informando que esse órgão transferiu para este Estado a importância
de R$1.500.000,00, referente a convênio celebrado entre o referido
Departamento e o Governo do Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Geral do
SINDIELETRO, comunicando outro acidente fatal com trabalhador a
serviço da CEMIG e solicitando providências urgentes para o caso. (-
A Comissão do Trabalho.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.94412004
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Santo Antônio de

Rio Acima da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Rio Acima.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular

Santo Antônio de Rio Acima da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Rio Acima.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Conselho Particular Santo Antônio de Rio Acima da
Sociedade de São Vicente de Paulo, órgão executivo vinculado
estatutariamente ao Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da
S.S.V.P, sem fins lucrativos, o qual tem por finalidade exercer
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social, em trabalho conjunto com as unidades vicentinas.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.945/2004
Dispõe sobre as restrições à comercialização de peças de uniformes

ou fardas, distintivos ou insígnias da Polícia Civil, da Polícia Militar, do
Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Trânsito de Minas
Gerais e da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As pessoas jurídicas que confeccionam, distribuem e

comercializam peças de uniformes, distintivos ou insígnias da Polícia
Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do
Departamento de Trânsito e da Secretaria de Estado de Defesa Social
devem estar previamente cadastradas junto à Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais, e a confecção, a distribuição e a
comercialização desses itens somente poderão ser realizadas por
essas empresas.

§ 1° - A Secretaria da Defesa Social emitirá certificado de
autorização para as empresas de confecção, distribuição e
comercialização das mercadorias de que trata o 'caput" deste artigo, o
qual deverá ser renovado anualmente.

§ 20 - O certificado de autorização deverá ficar exposto em lugar
visível no local de confecção, distribuição e comercialização.

Art. 20 - O vendedor das mercadorias deverá preencher formulário
de identificação do servidor, na forma estabelecida pela Secretaria de
Estado de Defesa Social.

§ 1° - Os dados de identificação de que trata o "caput" deste artigo
ficárão registrados no posto de venda autorizado, devendo este, a
cada seis meses, protocolar relatórios das vendas junto à Secretaria
de Defesa Social do Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - A exoneração do servidor implicará a imediata devolução do
fardamento e dos acessórios inerentes a sua função.

Art. 40 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas pela Secretário
de Estado de Defesa Social:

apreensão da mercadoria;
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II - advertência:
III - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil

reais);
IV - cassação do certificado de autorização para confecção,

distribuição e comercialização.
§ 10 - A advertência será aplicada na ocorrência da primeira

infração.
§ 20 - A multa será aplicada no caso de reincidência.
§ 3° - A cassação do certificado será aplicada após verificada a

terceira infração.
§ 40 - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas

cumulativamente.
§ 50 - Na aplicação da multa, deverá ser levado em consideração o

poder econômico do infrator.
Art. 5 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: Alguns estabelecimentos comerciais que vendem

uniformes, distintivos ou insígnias da Polícia Militar, da Polícia Civil, do
Corpo de Bombeiros Militar e até do Departamento de Trânsito de
Minas Gerais não exigem a identificação do comprador. As
corporações também não são comunicadas sobre as vendas. Os
uniformes e distintivos são vendidos a quem quiser comprar, e não
somente aos policiais.

Segundo reportagem publicada no jornal "Estado de Minas", do dia
11/9/2004, o controle sobre a venda, em Belo Horizonte, de uniformes
e acessórios usados pelas Polícias Civil e Militar e até pelas Forças
Armadas é muito frágil. Em conhecidas lojas da cidade, farda,
coturnos, boinas, coldre para arma, brasão e até divisas militares da
Polícia Militar são vendidos e o controle sobre quem os adquire não é
comunicado à corporação. Também é possível encontrar nesses
estabelecimentos coletes da Polícia Civil, distintivos e roupas
camufladas do Exército.

O objetivo deste projeto é regular essa comercialização, podendo

rs



173
comprar uniformes e distintivos somente aqueles pertencentes às
corporações, sendo multado quem comercializá-los e posteriormente
não prestar contas à Secretaria de Estado de Defesa Social.

A elaboração deste projeto foi também motivada pelo exemplo da
marginalidade existente no Estado do Rio de Janeiro, pois bandidos
em Minas Gerais já estão procurando suas vítimas disfarçando-se de
policiais, seja militares, seja civis. Para comporem o disfarce, podem
adquirir fardas ou uniformes em lojas próprias existentes na Capital e
no interior.

No dia 9/9/2004, uma quadrilha presa na cidade de Esmeraldas era
composta de bandidos que, disfarçados de policiais, já haviam
assaltado Bancos, motoristas e caminhoneiros, utilizando-se da
simulação de falsas "blitze".

A nossa proposição visa a restringir a venda deliberada de
fardamento policial e distintivos, evitando-se assim a ação de
marginais que buscam utilizar uniformes policiais na prática de delitos,
para, conseqüentemente, dificultar a investigação dos crimes
praticados.

A simples medida de controle da comercialização, reforçada pelas
inspeções e pelas fiscalizações, deverá inibir os delinqüentes que
pretendem utilizar esse expediente.

E por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.946/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade da cobertura de seguro de acidentes

pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e
recreativos com cobrança de ingressos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - As pessoas jurídicas ou físicas que promovam eventos

artísticos, esportivos, culturais e recreativos no âmbito do Estado, com
cobrança de ingresso, ficam obrigadas a contratar seguro de
acidentes pessoais coletivos em benefício dos espectadores dos
eventos, contra acidentes que neles possam ocorrer, com, no mínimo,
as seguintes garantias e capitais segurados:
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- morte acidental: valor equivalente em reais a 10.000 UFIRs

(dez mil Unidades Fiscais de Referência);
II - invalidez permanente, total ou parcial, por acidente: valor

equivalente em reais a 10.000 UFIRs (dez mil Unidades Fiscais de
Referência);

III - assistência médica, despesas complementares e diárias
hospitalares: valor equivalente em reais a 1.500 UFIRs (mil e
quinhentas Unidades Fiscais de Referência).

Art. 20 - Para os fins desta lei, são considerados eventos:
- "shows" e concertos musicais;

II - danceterias e salões de baile;
III - exibições cinematográficas em salas de cinemas e circenses;
IV - feiras e exposições;
V - jogos desportivos;
VI - parques de diversões, inclusive temáticos, e rodeios.
Parágrafo único - Ficam expressamente excluídos desta lei os

eventos promovidos por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos,
os eventos reunindo agremiações esportivas amadoras e os eventos
de cunho social e filantrópico promovidos por associações religiosas,
de classe, culturais, desportivas ou congêneres.

Art. 30 - Os órgãos públicos municipais e estaduais responsáveis
pela concessão e renovação de alvarás de funcionamento para os
eventos de que trata o "caput" do artigo anterior exercerão o controle
da obrigatoriedade da contratação do seguro, condição "sine qua non"
para se obter em definitivo o referido alvará.

Art. 40 - O descumprimento desta lei implicará ao infrator multa de
valor equivalente em reais a 12.000 UFIRs (doze mil Unidades Fiscais
de Referência).

Parágrafo único - O proprietário do imóvel que permitir a realização
de evento sem a contratação do seguro será responsável solidária e
subsidiariamente pelo pagamento da multa prevista no "caput" deste
artigo.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
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Márcio Kangussu
Justificação: Têm sido recorrentes os casos de negligência por parte

dos promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos,
culturais e recreativos. Na ânsia de se realizar um número cada vez
maior de eventos, a segurança do público freqüentador é banalizada e
não tem merecido por parte dos seus organizadores o devido respeito.
O que se vê usualmente são mostras de negligência e excesso de
irresponsabilidade de um número considerável de proprietários de
casas de espetáculos, ao não disponibilizarem para o público
condições mínimas de segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia-a-dia,
sobretudo em finais de semana. O registro do número de vítimas
surpreende. Entretanto, são poucos os casos que chegam ao
conhecimento da sociedade. Apenas os que constituem grandes
tragédias ou têm alguma celebridade como vítima merecem destaque
na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de
espetáculos e de outros eventos, que deveriam levar apenas
entretenimento e prazer aos seus freqüentadores, mas por vezes
levam é o pânico, a dor e a tragédia, que se expandem para famílias
inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de
pequenos cuidados de segurança, como por exemplo a simples
instalação de um extintor de incêndio, de uma saída de emergência ou
um projeto elétrico bem executado. Em outros casos, bastaria o
controle, para evitar superlotações, e a presença de agentes de
segurança privada ou policiais atuando de maneira preventiva, o que
seria suficiente para atenuar ou mesmo impedir conflitos.

Este projeto tem, portanto, a finalidade de oferecer ao público
freqüentador de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos
bom cobrança de ingressos a cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários e suas famílias
teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes
de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a
cobertura do seguro, sobretudo nos contratos com prazo maior de
vigência, irão realizar avaliações criteriosas das condições físicas de
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cada espaço, recomendando correções no projeto a bem da
segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a
ocorrência de novas tragédias, mas certamente será uma contribuição
importante para normatizar o setor.

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

PROJETO DE LEI N° 1.947/2004
Dispõe sobre a inclusão de intérprete de LIBRAS nas transmissões

televisivas estatais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A produção, a distribuição de material audivisual, a difusão

de programas educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e
administrativos produzidos pelos Poderes do Estado, inclusive os
órgãos de sua administração indireta, autarquias e fundações,
incluirão um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Art. 20 - O intérprete atuará em todas as transmissões veiculadas
pela televisão, incluindo os comerciais.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no
prazo de cento e oitenta dias a partir de sua publicação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - é reconhecida

nacionalmente pela Lei Federal n° 10.436, de 2002, como instrumento
legal de comunicação e expressão, corroborada pela Lei n° 10.379, de
1999, que aliás determina que o Estado disponibilize intérpretes nas
repartições públicas. A Lei Federal n° 10.436, em seu art. 2°, diz que
deve ser garantido, por parte do poder público em geral e pelas
empresas concessionárias de serviços públicos, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da LIBRAS como meio
de comunicação objetiva e de utilização corrente pelas comunidades
com deficiência auditiva do Brasil. Queremos com esta proposição,
garantir maior acesso à comunidade dos surdos de Minas Gerais e do
Brasil, uma vez que muitos dos programas produzidos pela Rede
Minas e pela TV Assembléia são reproduzidos em outros canais, em
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todo o País.

Contamos com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa à aprovação desta proposição, que certamente terá grande
alcance social.

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

1. REQUERIMENTOS
N° 3.484/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando

seja inserido nos anais da Casa voto de aplauso à Hidrobrás Aguas
Minerais do Brasil Ltda. pelo recebimento do Certificado Mundial de
Qualidade da National Sanitisation Foundation. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 3.485/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Marcelo Matte,
Diretor Regional da Rede Globo pelos três anos de sucesso do
programa "Terra de Minas". (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado André Quintão. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.459/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do
Regimento Interno.)
• N° 3.486/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à CEMIG pelo Prêmio Mineiro de
Qualidade conferido à Diretoria de Distribuição e Comercialização da
empresa.

N° 3.487/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à COPASA-MG pelo Prêmio
Mineiro de Qualidade conferido ao Distrito de Serviços de Patos de

i.Minas. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)
N° 3.488/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Mecan - Indústria e Locação de
• Equipamentos pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade.

N° 3.489/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Gerdau - Açominas pelo
recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

N° 3.490/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Educação de
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Vespasiano pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.49112004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Belgo Juiz de Fora 1 pelo
recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade - Faixa Ouro.. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 3.492/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à empresa Furnas Centrais
Elétricas S.A. - Subestação Poços de Caldas pelo recebimento do
Prêmio Mineiro de Qualidade. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.493/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita.seja
formulada manifestação de aplauso à Belgo Mineira - Usina de João
Monlevade pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade.

N° 3.494/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Samarco Mineração S.A. pelo
recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

N° 3.495/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à AIX - Sistemas pelo
recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade.

N° 3.496/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas à avaliação dos
cursos a distância em níveis de graduação e pós-graduação "lato
sensu", bem como com vistas a seu reconhecimento por esse
Ministério.

N° 3.497/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Secretaria
de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior pelo Prêmio Otacílio ' da
Cunha a ela concedido pelo CNEN. (- Distribuídos à Comissão. de
Educação.)

N° 3.498/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pará
de Minas pelo transcurso do 1300 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.499/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Ouro
Branco pelo transcurso do 51 1 aniversário de emancipação político-
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administrativa do município.

N° 3.500/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Comendador Gomes pelo transcurso do 56° aniversário de
emancipação político-administrativa do município.

N° 3.501/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Conceição das Alagoas pelo transcurso do 66° aniversário de
emancipação político-administrativa do município.

N° 3.502/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Congonhas pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.503/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Conselheiro Pena pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.504/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Contagem pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.505/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Douradoquara pelo transcurso do 42 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.506/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Fortuna de Minas pelo transcurso do 42° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.507/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Gameleiras pelo transcurso do 9° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.508/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Grupiara pelo transcurso do 420 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.
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N° 3.509/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Gurinhatã pelo transcurso do 42 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.510/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita, seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Heliodora pelo transcurso do 56 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.511/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Iguatama pelo transcurso do 61° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.512/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Indianápolis pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.513/2004, do Deputado João Biliar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Ipiaçu pelo transcurso do 42° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.	 1

N° 3.514/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de lraí
de Minas pelo transcurso do 42° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.	 1

N° 3.515/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Itapagipe pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.51612004, do Deputado João Biliar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
ltatiaiuçu pelo transcurso do 42° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.517/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
iturama pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.518/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja

rs



181
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Janaúba pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.519/2004, do Deputado João Bittàr, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Matutina pelo transcurso do 510 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.
,N° 3.520/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Medeiros pelo transcurso do 42 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.521/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova
Ponte pelo transcurso do 66 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.522/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
sejam solicitadas ao PROCON Estadual informações com vistas a
esclarecer se .a comercialização de aparelhos eliminadores de ar está
de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor.

N° 3.523/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
sejam solicitadas ao Secretário de Fazenda informações sobre a
apuração do esquema de notas fiscais frias e sobre a sonegação no
Estado (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.524/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo à COPASA com vistas à promoção de estudo
sobre equipamentos eliminadores de ar, com a participação desta
Comissão, do PROCON Estadual, do Ministério Público, do
Movimento das Donas de Casa e Consumidores e de entidades de
defesa do consumidor, sob a coordenação do CETEC.
• - São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI do
Café, das Comissões de Saúde, de Direitos Humanos e de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Ivair Nogueira e Antônio Júlio e outros,

• Doutor Viana e outros, Jayro Lessa e outros, Sargento Rodrigues (5),
Dimas Fabiano, Zé Mala, Célio Moreira (3) e Gustavo Valadares.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.
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284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja formulado voto de

congratulações com o 'Jornal da Cidade" por seus 45 anos de
circulação.

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Lagamar por seu
42° aniversário de emancipação político-administrativa.

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Guarda-Mor por
seu 420 aniversário de emancipação político-administrativa.

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Guimarânia por
seus 42 anos de emancipação político-administrativa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Educação.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, povo de Minas que assiste à TV Assembléia, boa tarde. A
imprensa tem divulgado com freqüência notícias que colocam' em
cheque a administração do Ministro Patrus Ananias à frente do
programa Fome Zero. Vemos claramente que alguns setores tentam
desestabilizar o Ministro mineiro. Pelo sentimento de mineiridade,
venho dizer que isso é inaceitável. Não sabemos de onde partem
essas denúncias, mas certamente querem que o Ministro caia. Minas
Gerais não pode assistir a isso de maneira impassível. Nosso
Governador Aécio Neves já se solidarizou com o Ministro Patrus
Ananias, por seu trabalho, um trabalho gigantesco, que leva os
benefícios sociais às regiões mais carentes do País. Em todas as
cidades, há problemas, e o Ministro tomou as atitudes necessárias:
envolveu o Ministério Público, pediu ajuda da população para fiscalizar
e assumiu que os erros devem ser corrigidos, mas o programa deve
ser mantido. Lógico que não será um programa permanente, pois
queremos que o País cresça e que seja criado um programa para o
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desenvolvimento do emprego nessas regiões onde foi necessária a
implantação dos Programas Bolsa-Família, Bolsa-Escola e Bolsa-Gás.

A todo instante, ouve-se falar de denúncias de fraudes no Ministério
da Previdência Social, nas aposentadorias e nas agências do INSS, e
não há movimento sistemático contra o Ministro Amir Lando. Como
mineiros, devemos repudiar essa ação, que deve estar ocorrendo
devido a um erro do Presidente Lula, que tem colocado nos
Ministérios pessoas que perderam as eleições, fazendo com que
estes, os Ministérios, sejam, em parte, um "derrotério". Os mineiros
não aceitam essas campanhas sórdidas contra o Ministro Patrus
Ananias. Ele não tem culpa se, em determinado povoado, há fraude.
Não há um mecanismo que impeça, no todo, algum tipo de fraude,
mas temos que trabalhar para que diminuam.

Devemos avaliar cada peculiaridade, pois as notícias saem com
estardalhaço. Em Montes Claros, ouvimos falar que um comerciante
de São Pedro das Garças foi pego com 15 cartões magnéticos.

Ora, meus senhores, esse comerciante tem uma pequena venda,
um pequeno comércio, onde oferece às pessoas produtos para,
depois, pagar com os R$15,00.

Uma passagem de São Pedro das Garças a Montes Claros custa
R$7,00. Logo, pagando mais R$7,00 para voltar, a pessoa gastará
R$14,00 no total. Assim, se o cidadão for lá sacar o dinheiro no
Banco, voltará com R$1,00. Por confiar em tal comerciante, as
pessoas entregam-lhe seu cartão magnético e sua senha. Diante
disso, o comerciante retira o dinheiro. E preciso avaliar essa questão,
e não apenas jogar pedra, lama. Minas Gerais tem de se unir, visto
que esse Ministério é extremamente importante. Uma pessoa como o
Ministro Patrus Ananias, que pensa muito antes de falar e de agir, é
ideal para comandar o citado Ministério. Faz exatamente o contrário
hde alguns, que, usufruindo de arroubos, poderiam usar politicamente o
Ministério. Isso o Ministro não tem feito.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre Deputado Arlen
Santiago, cumprimento-o pelo seu pronunciamento, sobretudo pela
defesa do Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Patrus Ananias. Trata-se de um mineiro, que conhecemos bem. Ele foi
Prefeito de Belo Horizonte, e, ao acompanhar sua vida pública,
detectamos seriedade em suas ações. Hoje, contribui, de fato, com o
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Governo Lula. Como político mineiro, tem levado sua experiência
para o Brasil. Temos certeza de que as ações do Ministro Patrus
Ananias visam ao controle social desse programa, que é
extremamente importante para o momento pôr que passa o País.!

Como V. Exa. disse muito bem, trata-se de um programa transitório.
Queremos que as famílias tenham emprego, a fim de não
necessitarem mais de receber cestas básicas. Ou seja, desejamos
que consigam ter um bom emprego e um salário digno, tenham
condições de fazer suas compras e, assim, de ter seus direitos
respeitados. Todavia, enquanto isso não acontece, precisamos contar
com esse programa transitório, por meio do qual se evita que famílias
brasileiras passem fome.

No jornal de hoje, vimos outra manipulação. Com o intuito de atingir
o nosso Ministro, disseram que, na cidade dele, aconteceu isso e
aquilo. O nosso bloco já entrou em contato com o Governo Federal,
com o objetivo de nos solidarizarmos com o Ministro Patrus Ananias.
O pronunciamento de V. Exa., com o qual concordo, e a solidariedade
desta Casa são extremamente importantes porque mostram ao povo o
benefício que as famílias brasileiras recebem desse Ministério e
reafirmam a seriedade do Ministro e a importância do seu trabalho.
Obrigada.

O Deputado Arlen Santiago - Agradeço-lhe o aparte. Sabemos, mais
ou menos, de onde tudo isso está vindo. Com  certeza, São Paulo quer
- e já mantém há muito tempo - o poder central. Existe a questão do
paulistério, que é uma constante nos últimos dez anos. Além do
"paulistério", há também o "derrotério", que não pode continuar.! Ou
seja, só porque perdeu uma eleição, a pessoa não pode galgar um
Ministério. Minas Gerais tem de se solidarizar, buscar o sentimento de
mineiridade e amenizar o choque ideológico, que já não tem razão de
ser. Esses anos são de resultados. Temos certeza de que, assim
como o Governador Aécio Neves tem conseguido resultados
Minas Gerais, com seu programa de austeridade, objetivando acabar
com o déficit fiscal, o Ministro Patrus Ananias tem total condição de
continuar à frente do Ministério e fazer um grande trabalho para Minas
Gerais e para o Brasil.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo seu
pronunciamento. Essa defesa que V. Exa. faz não só do Ministro
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Patrus, mas também de suas ações, deveria ter sido feita há mais
tempo, nesta Casa. Quem o conhece sabe da sua seriedade e do seu
comprometimento.

Trata-se de um homem de passado limpo. E humanamente
impossível, num universo de milhões de benefícios levados à
população carente, não ser detectado um ou outro problema. No
entanto, quando acontecem em Minas Gerais, mesmo que mínimos -
não direi como no Nordeste, onde uma Prefeita eleita fazia uso desses
benefícios sociais -, manchetes tentam denegrira imagem do Ministro,
colocando uma pequena cidade da nossa região, Bocaiúva, onde V.
Exa. tem um grande trabalho, como sede da corrupção brasileira. Sou
testemunha do trabalho que tem feito, dia e noite, pelo povo dessa
cidade, em conjunto com o Prefeito Alberto Caldeira.

Ninguém menciona os milhares de benefícios que dão certo, mas
sim um ou outro em que se detectou algum problema. Falaram de um
caso ocorrido em Montes Claros, onde um comerciante recebia os
cartões e descontava os recursos na cidade. Ocorre que o distrito fica
distante da cidade cerca de 40km, e as pessoas não têm acesso ao
Banco da cidade. Esse homem fazia os recebimentos e os descontos,
mas havia uma negociação interna entre ele e as pessoas envolvidas.
Não houve nenhuma fraude contra as pessoas nem o programa.

Cumprimento-o por trazer esse problema para nossa reflexão.
Muitos acham a questão absurda, mas ninguém fala a respeito do
dssunto. Poucos têm coragem de falar como V. Exa.

Peço-lhe mais um minuto de seu tempo para que eu possa tratar de
outro assunto, ou seja, a reportagem do jornal "Hoje em Dia", que diz
que a tenda do Unicirco deixará a UNIMONTES. Vejam que absurdo.
O UNICIRCO é uma universidade do circo implantada em Montes
Claros pelo Governo Federal; Ao longo desses últimos meses, prestou
grande serviço à população carente, principalmente tirando o jovem
da rua, dando-lhe oportunidade de estudar, de ter acesso à arte
circense. Agora essa tenda, por determinação do Ministério do
Turismo, sairá de Montes Claros a caminho de Brasília, onde
permanecerá por três dias, para posteriormente retornar a Montes
Claros. Trata-se de um patrimônio muito grande.

Isso é, no mínimo, um contra-senso. O Reitor da UNIMONTES, Dr.
Paulo César, por meio dessa reportagem, manifesta seu temor de a
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tenda não voltar a Montes Claros, porque já tentaram trazê-la para
Belo Horizonte, o que não ocorreu graças à grande reação de nossa
bancada e de outras autoridades. Agora, estão novamente tentando
tirá-la. Dizem que será apenas por três dias, para uma apresentação
na Esplanada dos Ministérios. Existe a dúvida sobre seu retomo.

Por isso estou aqui manifestando nossa contrariedade e nossa
preocupação, porque isso está cheirando a golpe, a uma facada nas
costas da UNIMONTES e dos programas sociais de Montes Claros.
Darei a mão à palmatória se estiver errado. Deixo registrada minha
insatisfação, meu temor de que Montes Claros possa perder o
Unicirco apenas por capricho de se fazer uma apresentação, com uma
estrutura gigantesca daquela, por três dias no Ministério, das
Esplanadas. Manifesto minha contrariedade, meu repúdio, minha
preocupação. Suspeito que estamos prestes a levar uma facada nas
costas em nome dessa curta apresentação em Brasília. Muito
obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Realmente Bocaiúva é manchete em vários jornais. Essa
cidade está, graças ao Governo do Estado e ao Prefeito Alberto
Caldeira, pronta para inaugurar uma nova maternidade, um novo
hospital, completamente moderno, com quase 1.700m de área
construída, assim como colocando energia elétrica na periferia da
cidade em mais de 400 casas. Nessa cidade estão sendo realizadas
obras de asfaltamento neste mês de novembro - aproximadamente de
20km de asfalto - eliminando-se a poeira, e, assim, a asma e a doença
das pessoas. Temos de olhar isso, e parar de olhar só para o pouco
que é ruim, porque há muita coisa boa sendo feita no País e no
Estado. Em Bocaiúva, temos a equipe do Prefeito Alberto Caldeira,
que ganhou as eleições, e também o Vice-Prefeito Valtinho, com
ótimos Secretários, como a Míriam, que faz um grande trabalho na
área de ação social, e o Eduardo, na área de esporte. Enfim, todo
esse pessoal tem trabalhado para dar qualidade de vida àquele povo,
demonstrando um grande trabalho. Seria muito bom que isso também
fosse objeto de manchete.

Continuaremos denunciando e tentando aprimorar os nossos
programas sociais, mas temos de parar de atacar pessoas como o
Ministro mineiro que está naquela Pasta. Esperamos que ele não seja
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retirado do ministério, um homem capaz e trabalhador, para se
colocar mais um derrotado, aumentando-se esse "derrotério" que
existe hoje em Brasília. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
.0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

funcionários da Casa, imprensa falada e escrita, público que nos vê
nas galerias da Casa e pela TV Assembléia; antes de iniciar a oração
de hoje, quero homenagear um cidadão sete-lagoano que mantém
ligado, em seu estabelecimento comercial, o canal TV Assembléia em
minha cidade, Sete Lagoas, ali representado pelo 43. Esse cidadão
permite que os seus clientes assistam ao canal.

Trata-se do Beto, proprietário da Casa de Carnes Luxemburgo, no
bairro do mesmo nome, um cidadão que procura disseminar essa
idéia na comunidade. Assim, mostra o que fazemos nesta Casa no
exercício da democracia. Portanto, Beto, continue a ser o líder que
você é, independente de voto, mas eleito com a atração de sua
simpatia.

0 Brasil é hoje o 3° maior consumidor de agrotóxico do mundo. Os
defensivos agrícolas vêm sendo utilizados em larga escala, para
combater doenças e pragas na lavoura.

Esses produtos químicos representam também a 3a maior causa de
intoxicação em nosso País, vitimando-se um grande número de
trabalhadores rurais e consumidores dos produtos agrícolas.

De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de
Campinas - UNICAMP -, 1.500.000 trabalhadores rurais estão
intoxicados. Os efeitos dos agrotóxicos aparecem ao longo do tempo
e podem provocar alergias, dores de cabeça, problemas respiratórios,
cânceres, lesões no sistema nervoso central e no fígado, distúrbios
sexuais e formação de catarata.

A maioria dos trabalhadores rurais não recebe a capacitação
necessária ao manuseio desses produtos. E indispensável o uso do
equipamentos de segurança, como roupas, botas, máscaras e luvas,
bem como é imprescindível seguir as instruções da embalagem e da
bula do produto, que deve ser receitado por engenheiro agrônomo, e
deve ter registro no Ministério da Agricultura.

Outra grande parte de contaminação está na reutilização das
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embalagens de agrotóxicos. A lei prevê a devolução das
embalagens vazias e tampas do produto no prazo de até um ano, a
contar da data da compra, ou até seis meses do término da validade
do produto.

O endereço para devolução deve constar na nota fiscal, e, no ato da
entrega, é fornecido aos usuários um comprovante do revendedor ou
do fabricante. O destino final das embalagens é de responsabilidade
dos revendedores e dos fabricantes.

A lei estabelece multas e outras penalidades aos que
desrespeitarem essas normas, mas a fiscalização não é suficiente, e,
por isso, muitas embalagens ainda são reutilizadas ou descartadas
em locais inadequados, pondo em risco a saúde e a vida de muitas
pessoas.

Dispõe ainda a legislação que todo produto deve ser registrado no
Ministério da Agricultura e avaliado, sob os aspectos toxicológico e
ambiental, pelos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, Aos
Estados compete o controle sobre o uso, o comércio, o transporte, o
armazenamento e a destinação das embalagens.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - recomenda
os cuidados que o trabalhador rural deve ter na aplicação dos
agrotóxicos e fornece instruções sobre como proceder em casos de
intoxicação, que é de notificação compulsória.

Além dos riscos já enumerados àqueles que manuseiam e aplicam
os agrotóxicos, o perigo ronda ainda o meio ambiente e os
consumidores.

No meio ambiente, os agrotóxicos contaminam o solo e a água. Os
animais também sofrem as suas conseqüências, pois os produtos
químicos ficam impregnados nas pastagens e permanecem nos
cursos d'água.	 II

Em algumas lavouras de grande extensão, os agrotóxicos são
aplicados por aviões e alcançam áreas além daquelas plantadas,
especialmente se não forem adequadamente observadas a direção e
a intensidade dos ventos.

Para os consumidores, a presença dos agrotóxicos nos alimentos
não é percebida, a não ser por exames laboratoriais.

Estudo realizado pela ANVISA mostra que grande parte dos
hortifrutigranjeiros têm resíduos de pesticidas acima do permitido. A
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agência implantou programa de análise de resíduos de agrotóxicos
em alimentos. Está analisando 9 produtos em 13 Estados. De acordo
com os dados coletados em 2003, o morango é o alimento que mais
apresenta resíduos de agrotóxicos, chegando a 54%, seguido do
mamão, com 37%; da batata, 8%; da alface, 6%; da maçã, 3%; da
banana, 2%; e da laranja, 1%.

Em alguns casos, o índice de contaminação vem diminuindo. O da
batata, por exemplo, que em 2002 era de 22%, baixou para 8%; o do
tomate, de 26% caiu para zero, e o da banana, de 6% caiu para 2%;
porem, em 2003, o percentual de outros itens aumentou em relação a
2002: o do mamão passou de 19% para 37%, e o do morango de 46%
para 54%.

A intoxicação por dieta alimentar é de difícil diagnóstico e requer
exame específico de sangue. Os agrotóxicos atuam no organismo
humano impedindo a absorção de vitaminas e minerais e
impossibilitando a produção de hormônios como a serotonina, a
melatonina e a dopamina. Em longo prazo, os danos podem ser
graves, causando comprometimento dos órgãos e da saúde.

A legislação é abundante sobre o tema e dispõe sobre o uso, a
comercialização, a produção, o transporte, o armazenamento, a
propaganda e o destino final dos resíduos e das embalagens de
agrotóxicos, bem como a fiscalização desses produtos. Apesar disso,
o consumidor ainda se vê desprotegido, pois não recebe as
informações necessárias para avaliar se compra ou não o produto e
se estará ou não exposto a uma intoxicação. Daí, a grande procura
pelos alimentos orgânicos certificados, que não levam agrotóxicos.
Esses produtos, no entanto, são bem mais caros.

Recomenda-se lavar bem as frutas e verduras em água corrente,
descascá-los e retirar as folhas externas, que concentram maior
quantidade de agrotóxicos; tais cuidados, porém, podem ser
insuficientes para afastar o risco à saúde, e, como a intoxicação não
se dá imediatamente após o consumo do alimento, a maior parte das
pessoas não acredita nos efeitos do agrotóxico.

Resta, pois, o controle dos resíduos toxicológicos dos alimentos,
como o realizado pelo programa de análise da ANVISA, que deve ser
intensificado. Também se torna necessário oferecer aos consumidores
esclarecimentos mais consistentes sobre os males dos agrotóxicos, o
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que poderá modificar a cultura atual de emprego intensivo e
indiscriminado de pesticidas e fungicidas.

Fica a sugestão à Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que certamente já está empenhada nessas ações de
controle. A saúde de todos está em jogo, e as medidas são urgentes.
O solo e as águas estão em risco. Vamos encarar essa questão com
seriedade e disposição para mudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - A Presidência, nos

termos do § V do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os
trabalhos ordinários para a realização da revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - 2004-2007.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Estão
reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do Regulamento Interno da Comissão

Estadual para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco - CIPE São Francisco, designa como membro
efetivo da referida comissão a Deputada Maria Olivia, na vaga do ex-
Deputado Wanderley Ávila, e como membro suplente o Deputado
Doutor Ronaldo, na vaga da Deputada Maria OUvia.	o

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°
3.524/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 20° Reunião Ordinária da 20 Sessão
Legislativa Ordinária da 150 Legislatura, dos Projetos de Lei n°5
672/2003, do Deputado Neider Moreira, 1.687/2004, do Deputado
Rêmolo Aloise, 1.762/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.818/2004, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nos
3.289, 3.290 e 3.362/2004, do Deputado Doutor Viana, 3.310/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo, e 3.336/2004, da Comissão de
Participação Popular; e de Meio Ambiente - aprovação, na 19°
Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15°
Lçgislatura, dos Requerimentos nos 3.354/2004, da Deputada Ana
Maria. Resende, 3.355/2004, do Deputado Doutor Ronaldo,
3.375/2004, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar, e
3.383/2004, da Comissão Especial da Silvicultura (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Zé Maia
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.035/2003
(arquive-se o projeto); nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira e
Antônio Júlio e outros solicitando a convocação de reunião especial
destinada a homenagear a APAE de Pará de Minas, a Consciarte de
Paracatu, a Ramacrisna de Betim, o Fundo Cristão para Crianças e a
Associação Projeto Providência de Belo Horizonte, entidades
filantrópicas de Minas Gerais agraciadas com o "VIII Prêmio Bem
Eficiente 2004", Doutor Viana e outros solicitando a convocação de
reunião especial destinada a homenagear o Sr. Dalton Moreira
Canabrava pelos relevantes serviços prestados nos seus 50 anos de
dedicação à vida pública como político e pelos seus 80 anos de vida,
que se completarão no dia 22/12/2004, e Jayro Lessa e outros
solicitando a convocação de reunião especial destinada a
homenagear o Banco Rural pelo transcurso de seus 40 anos de
fundação; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues
(4) solicitando a inclusão em ordem do dia das Propostas de Emenda
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à Constituição n°s 11 e 45/2003 e 73 e 76/2004; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando que o
Projeto de Lei n° 1.875/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso XVI do do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Célio Moreira (3)
solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n°s
1.039/2003 e 1.573 e 1.845/2004.	 .1

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde solicitando

seja encaminhado ofício à Secretaria de Vigilância Ambiental, por
meio da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental, para i obter
resposta junto à Casa Civil da Presidência da República sobre
documento enviado pelo Ministério da Saúde o qual contém projeto de
estudo do qual fez parte a Profa. Adilza Dode, da UFMG, sobre o
possível impacto na saúde pública, decorrente da instalação de
Estação de Rábio-Base - ERB - para telecomunicações, que operam
na faixa de 100 kHz e 300 GHz. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando à Rede
Ferroviária providências relativas a denúncia de depredação do
patrimônio natural, cultural, histórico e geográfico ao longo do
Caminho da Luz, local conhecido como rota de peregrinação que tem
início na cidade de Tombos e término no Pico da Bandeira. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados 4que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando
ao INMETRO esclarecimentos sobre a responsabilidade pela aferição
do aparelho "eliminador de ar" utilizado na rede pública de
abastecimento de água. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dimas Fabiano solicitando à
Coordenadora do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais,
Sra. Lígia de Oliveira Lara, informações sobre o índice de desemprego
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na cidade de Varginha nos últimos dez anos. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do • Deputado Gustavo Valadares solicitando ao
Prefeito Fernando Pimentel informações sobre o projeto de
substituição das lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de vapor
de mercúrio. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da CPI do Café solicitando a suspensão dos seus
trabalhos de 29/10/2004 a 17/11/2004. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. 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 as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às 9
horas, para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 27/10/2004
Às ghsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Marcelo Gonçalves,
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 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 dá ciência aos membros da Comissão do
relatório relativo à visita realizada no último dia 21 de outubro às
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Penitenciárias José Edson Cavalieri e Ariosvaldo Campos Pires,
em Juiz de Fora. Passa-se à r 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° 3.345/2004. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um põr sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo, em
que solicita seja agendada audiência pública desta Comissãó para
debater a abertura dos arquivos da Ditadura Militar (1964-1985) e
obter esclarecimento circunstanciado das mortes de ativistas políticos
ocorridas nesse período; Biel Rocha (3), em que solicita seja enviado
ofício a órgão competente, pedindo a apuração de denúncias e desvio
de conduta dos policiais militares denunciados pelo Sr. Paulo Roberto
Rafael Jr., conforme o descrito nas notas taquigráficas da reunião
desta Comissão, ocorrida no último dia 21 de outubro em Santos
Dumont; em que solicita seja enviado ofício ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas à apuração das denúncias supracitadas; e em que
solicita seja enviada cópia das notas taquigráficas da reunião:
Comissão, realizada no Município de Santos Dumont, no último dia 21
de outubro, ao Promotor de Justiça dessa Comarca, para
conhecimento e providências relativas à denúncia de desvio de
conduta de policiais militares; Durval Angelo, Roberto Ramos, Marcelo
Gonçalves e Biel Rocha (2), em que solicitam seja encaminhado ofício
ao Sr. Eurico da Cunha Neto, Delegado de Polícia que apura
denúncias de maus-tratos e tortura de presos das Penitenciárias José
Edson Cavalieri e Ariosvaldo Campos Pires, com vistas ao
levantamento da vida pregressa das pessoas que menciona; em que
solicitam seja encaminhado ofício ao Secretário e ao Subsecretário de
Defesa Social, com vistas ao afastamento do Diretor das
Penitenciárias José Edson Cavalieri e Ariosvaldo Campos i Pires,
enquanto durarem as apurações, que estão a cargo da Polícia Civil no
inquérito Policial n° 428/2004. 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 novembro de 2004.
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Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Ricardo Duarte.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 28/10/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

O ! ívia e os Deputados Laudelino Augusto, Djalma Diniz e Doutor
Ronaldo, 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
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 final e
comunica o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou
o relator citado a seguir Proposta de Emenda à
Constituição n° 81/2004 (Deputado Laudelino Augusto). 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, é aprovado o Parecer de Redação Final da
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004 (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 novembro de 2004.
Maria Oljvia, Presidente - Dimas Fabiano - Djalma Diniz.

ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 3/11/2004
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 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
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão; e acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 56512003,
no 1° turno, para o qual designou como relator o Deputado Leonardo
Quintão. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 3.354, 3.355, 3.375 e 3.383/2004. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, a Deliberação
Normativa n° 74/04, do COPAM, que estabelece e classifica as
atividades modificadoras do meio ambiente que dependem de
autorização ou de licenciamento ambiental. 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 novembro de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Ricardo Duarte - Olinto Godinho -

Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO VETO N° 16.236/2004

Comissão Especial para apreciar veto total à Proposição de Lei n°
16.236

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou integralmente
a proposição de lei em epígrafe, que determina aos empreendimentos
que menciona o encaminhamento, ao poder público, de relatório de
avaliação de risco ambiental.

Por meio da Mensagem n° 294/2004, publicada no "Diário do
Legislativo" em 9110/2004, encaminhou S. Exa., para apreciação desta
Casa, as razões do veto incidente sobre a proposição, o qual deve
receber parecer desta Comissão Especial, nos termos do disposto no
art. 222, c/c o art. 111, "b", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Na Mensagem n° 294/2004, o Governador do Estado informa a esta
Casa que vetou a Proposição de Lei n° 16.236, por considerar
desnecessária e onerosa a apresentação de relatório de avaliação de
risco ambiental por parte dos empreendedores de obras ou atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente.

art. 225 da Constituição Federal, em seu "caput", delega ao poder
público e à coletividade o dever de preservar e defender o meio
ambiente para as gerações presentes e futuras. O mesmo artigo, no
seu parágrafo 1°, inciso IV, estabelece a exigência do estudo prévio
de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, por meio da
Resolução n° 237/97, regulamenta o Licenciamento Ambiental,
determinando regras claras para a obtenção das licenças. Ainda do
CONAMA, a Resolução n° 1/86, estabelece regras para a elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e do Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA. Em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, detém competência legal para deliberar sobre o
assunto de forma exaustiva, no âmbito regional.

Por ser matéria de competência legislativa concorrente entre os
Estados e a União, essas e outras normas federais e estaduais
criaram suficiente arcabouço legal para regular a instalação de
atividades e obras potencialmente danosas ao meio ambiente. Porém,
o monitoramento dos efeitos e impactos ambientais desses
empreendimentos após a instalação, objeto da proposição de lei
vetada, ainda apresenta lacunas na sua regulamentação.

Tal afirmação pode ser comprovada pelo fato de acidentes como o
de Cataguases, ocorrido em 2003, acontecerem por falta de
monitoramento e controle dos riscos, apesar de toda a legislação
existente e da preocupação dos órgãos licenciadores.

Na sua mensagem, o Governador adota como razão para o veto
total o fato de que a análise do risco ambiental já consta do
licenciamento ambiental, o que é correto e pacífico. Porém, a
proposição de lei em pauta estabelece mecanismos de auditoria
ambiental para o período de operação do empreendimento, obra ou
atividade, momento posterior ao do licenciamento ambiental.
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Por outro lado, o Governador alega que a apresentação :de

relatório de risco ambiental vai onerar os custos dos empreendedores.
A proposição de lei vetada, no entanto, deixa para o regulamento, a
cargo do próprio Executivo, os procedimentos para solicitação e
preparação da análise de risco ambiental, o que indica que os
exageros podem ser controlados por essa norma.	 ii

A nosso ver, o veto não se justifica, pois entendemos que a
sociedade tem o direito e o dever de conhecer a evolução da gestão
ambiental de obras ou atividades degradadoras do meio ambiente, o
que é legitimo e previsto na Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto total à

Proposição de Lei n° 16.236.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2004.
Miguel Martini, Presidente e relator - Padre João - Arlen Santiago.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com os organizadores da II Feira da Agroindústria

do Produtor Rural da Zona da Mata (Requerimento n° 3.27912004, do
Deputado Laudelino Augusto);

de congratulações com a Secretaria de Estado de Turismo pelo
transcurso do Dia Mundial do Turismo (Requerimento n° 3.30112004,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a diretoria da CREDIARCOS pelos 15 anos
de sua fundação (Requerimento n° 3.307/2004, do Deputado Paulo
Piau);

de congratulações com a Cooperativa de Crédito Rural de São
Gonçalo do Sapucaí pela inauguração de sua nova sede
(Requerimento n° 3.343/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com Prefeitos eleitos dos municípios que
menciona (Requerimento n° 3.437/2004, da Comissão de Assuntos
Municipais);

de congratulações com Prefeitos eleitos dos municípios que
menciona (Requerimento n° 3.438/2004, da Comissão de Assuntos
Municipais).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 2004

ATA

ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 11/1112004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 302/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.948/2004), do Governador do Estado
- Propostas de Ação Legislativa n os 230 a 426/2004 - Ofícios - r Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.949 e 1.950/2004 - Requerimentos n os 3.525 a 3.55112004 -
Requerimento do Deputado Fábio Avelar - Comunicações:
Comunicações da Comissão Especial da Fruticultura, das Comissões
de Meio Ambiente, de Saúde, de Administração Pública, da Deputada
Maria Olívia e do Deputado Fábio Avelar - Oradores Inscritos:
Diácursos da Deputada Jô Moraes e dos Deputados Weliton Prado,
João Leite e André Quintão - 2a Parte (Ordem do Dia): 1° Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Encerramento.

Comparecimento
-, Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Céiio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique
- José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marflia Campos
- Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Meia.
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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 8 Parte
r Fase (Expediente)

Ata	 II

-
0 Deputado Doutor Ronaldo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 302/2004"
Belo Horizonte, 9 de novembro 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, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir
imóvel que especifica, localizado em Belo Horizonte.

A medida cogitada na proposta vem ao encontro da necessidade de
ampliar o espaço físico da Escola Estadual Dona Augusta Gonçalves
Nogueira, do Bairro Santa Lúcia, nesta Capital, uma vez que, dos
seus 551 alunos carentes matriculados, apenas 200 são atendidos em
horário integral pelo "Projeto Reinventando a Escola". A Direção
daquela unidade de ensino quer estender aquele regime a todos os
seus alunos, o que exigirá a ampliação de suas instalações, só
possível com a aquisição da área contígua àquele estabelecimento. Já
há entendimentos com o proprietário neste sentido.

Assim, atendendo ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado,
cabe à Assembléia autorizar a aquisição do imóvel, relévando
destacar que a Secretaria de Estado de Educação informa haver
disponibilidade de recursos orçamentários para cobrir as despesas
com a compra do imóvel.

São essas as razões que me levam a solicitar o elevado exame de
seus nobres pares ao presente projeto de Lei.

rÀ



201
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.948/2004
Autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel que especifica,

localizado em Belo Horizonte.
.Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o imóvel de

propriedade de José Ribeiro de Oliveira Neto, situado na Rua
Copérnico Pinto Coelho, n° 47, BairroSanta Lúcia, nesta Capital,
constituído do lote n° 21-A, da quadra n° 76 - ex-Colônia Afonso Pena
-, com a área de 566,39m2 (quinhentos e sessenta e seis metros
quadrados e trinta e nove decímetros quadrados), registrado no
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte, sob o n°39.708.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à
ampliação da Escola Estadual Dona Augusta Gonçalves Nogueira,
desta Capital.

Ad. 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 como texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO ,LEGISLATIVA N°230/2004

Extensão do Programa de Inclusão Digital ao município de Rio
Paranaíba, com ênfase em cursos de capacitação que garantam
melhor aproveitamento do agronegócio, uma vez que o município é
totalmente voltado à agropecuária.

Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação, Escola Estadual
Prof. José André Luiz de Araújo

Representante(s): Divina Ribeiro de Paiva
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°231/2004

Informatização de todas as escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação
Representante(s): Divina Ribeiro de Paiva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 232/2004
Democratização do acesso à informática, através do Programa de

Inclusão Digital, com vistas a criar perspectivas para jovens,
principalmente afrodescendentes, em locais de alto risco, tais como:
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Morro das Pedras, Serra, Cabana do Pai Tomás, Alto dos Minérios,
Papagaio e Pedreira Padre Lopes.

Entidade(s): RENTS, CMAS/BH, AEUB, CRAS-Oeste
Representante(s): Hélio Emiliano Moreira, James Adris Pinheiro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA NO233/2004
Gerenciamento do Programa de Inclusão Digital de Belo Horizonte

pela Prefeitura Municipal.
Entidade(s): RENTS, CMAS/BH, AEUB, CRAS-Oeste
Representante(s): Hélio Emiliano Moreira, James Adris Pinheiro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°234/2004 .1

Implementação de curso introdutório de filosofia no Ensino
Fundamental, com o intuito de integrar a escola e a comunidade,
estabelecer debates entre alunos e professores e despertar o senso
crítico.

Entidade(s): PC do B
Representante(s): Nildo Antônio M. Ribeirro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°235/2004
Implantação da escola em tempo integral no Ensino Fundamental.
Entidade(s): Associação das Obras Pavounianas de Assistência.
Representante(s): André Caflegari

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°236/2004
Implementação de ações de cooperação técnica e financeira entre

Estado e Municípios para habilitar e qualificar professores de escolas
públicas e escolas sem fins lucrativos que atendem crianças de 6
anos no Ensino Fundamental, bem como formar gestores públicos
para consolidar a integração da educação infantil nos sistemas de
ensino.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Educação Infantil, Fundação Fé e

	

Alegria, Frente de Defesa DCA	 II
Representante(s): Simone França, Dinéia Domingues, Laucie Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 237/2004
Reativação de cursos profissionalizantes médios e pós-médios.
Entidade(s): Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°238/2004
Garantia de merenda escolar gratuita para o ensino médio.
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Entidade(s):Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 239/2004
Implementação de cursos técnicos profissionalizantes no Ensino

Médio, visando atender às demandas das empresas, que necessitam
qualificar mão-de-obra.

Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s):Lisa de Marilac Couto Oliveira Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°240/2004
Criação de cursos profissionalizantes de nível médio e de pré-

vestibulares na periferia de Belo Horizonte e na Região Metropolitana,
com a ação conjunta das regionais, de programas como Fica Vivo, BH
Cidadania, Portal Alvorada e Cidadania, e ainda de ONGs, Igrejas,
Governo estadual e Governo municipal, associações comunitárias,
entidades, bem como dos conselhos municipais e regionais de
Assistência Social.

Entidade(s): LSD - Liberdade Sem Droga da Convenção Batista
Miheira Rede Evangélica 30 Setor e Visão Mundial

Representante(s): Hélio Emihano, Rosilene
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°241/2004

Inclusão, nas grades curriculares, de conhecimentos sobre nosso
patrimônio natural, cultural e histórico.

Entidade(s): Instituto Estrada Real
Representante(s): Eberhard Haur Aichinger

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 242/2004
Adequação física das escolas de Ensino Fundamental e das Escolas

- Referência de Ensino Médio para garantir acesso e serviços de
apoio a alunos com necessidades especiais, com a meta de 50% de
escolas adaptadas arquitetonicamente até 2007.

Entidade(s): Federação Estadual das Apaes, Apae de Belo
Horizontte

Representante(s): Maria Dolores da Cunha Pinto
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 243/2004

Criação de pelo, menos, 1 Escola-Referência em cada município.
Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação
Representante(s): Divina Ribeiro de Paiva
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°244/2004
Destinação do espaço físico das unidades escolares, nos finais de

semana, para realização de atividades esportivas, culturais e
comunitárias, principalmente nas escolas que integram os projetos
Escola Viva - Comunidade Ativa e Escolas - Referência.

Entidade(s): Instituto Horizontes	 1

Representante(s): Marcelo de R. Machado
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 24512004

Inclusão de ações para contribuir com o financiamento das Escolas-
Famílias Agrícolas, nos níveis fundamental e médio.

Entidade(s): Gabinete Deputado Padre João
Representante(s): Lígia Couto de Souza

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°246/2004
Inclusão, nos programas de cursos de capacitação dos profissionais

da educação, de informações sobre os projetos estruturadores
relacionadas à Educação, à Cultura e ao Turismo, para posterior
conscientização dos alunos sobre os mecanismos de planejamento do
Estado.

Entidade(s): Gerência de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte -
Sconger-no

Representante(s): Gildete de Souza
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 247/2004

Destinação de verba para campanhas voltadas para a
democratização das escolas estaduais, por meio dos grêmios
estudantis.

Entidade(s): União Colegial de Minas Gerais
Representante(s): Viviene Adriana Xavier

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 248/2004
Implantação, nas escolas estaduais, de programas de prevenção e

combate a incêndios, com equipamentos adequados, treinamento de
brigadas de combate a incêndio, evacuação simulada de emergência,
sistemas de alarme, comunicação eficaz, socorristas, desfibriladores,
etc.

Entidade(s): CEFET/MG, Associação Mineira de Engenharia de
Segurança

Representante(s): SantelmoXavier Filho
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 249/2004
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Destinação de, no mínimo, 2% da receita ordinária corrente para

as universidades estaduais - Unimontes e Uemg -, conforme prevê a
Constituição Mineira.

Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE-MG, Sindicato
do s Professores de Minas Gerais

Representante(s): Luana Bonone, Celina Alves
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 250/2004

Construção do Campus - BH da UEMG, sob total responsabilidade
do Estado.

Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE/MG
Representante(s): Luana Bonone

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°251/2004
Investimento na estrutura física das escolas e na capacitação dos

profissionais da educação do ensino infantil, da rede estadual e das
redes municipais que atendam crianças a partir de 6 anos.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Educação Infantil, Fundação Fé e
Alegrias, Frente de Defesa DCA, PUC/MG, FMEI

Representante(s): Dinéia A. Domingues, Glaucies Barros, Simone
França	 -

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 252/2004
Ampliação dos programas de segurança nas escolas.
Entidade(s): Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):	 -

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 253/2004
Inclusão, no orçamento de 2005, do Projeto de Segurança

Preventiva/Ostensiva ao longo da Estrada Real, feito pela PMMG e já
entregue ao Governador de Minas.

Entidade(s): Instituto Estrada Real
Representante(s): Eberhard 1-bus Aichinger

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°254/2004
Alteração do Decreto 43.539/2003, que lista os 162 municípios da

Estrada Real, incluindo-se os municípios de Conceição do Pará,
Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui e Pitangui, que
possuem reconhecida importância na história da ocupação do Estado
pelos bandeirantes e que formarão o Circuito Religioso, na região
Centro-Oeste do Estado.
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Entidade(s):
Gabinete Deputado Paulo César de Freitas
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 255/2004
Criação de Programa de Avaliação por meio de mecanismos de

medições de desempenho do Projeto Estrada Real, levando em conta
a demanda (fluxo turístico), a oferta de equipamentos turísticos e a
geração de emprego, sob a responsabilidade da Fundação João
Pinheiro.

Entidade(s): Instituto Estrada Real
Representante(s): Eberhard Haur Aichinger

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°256/2004
Incorporação da Região Metropolitana de Belo Horizonte ao

Programa Estrada Real, dando a Sabará e Santa Luzia a mesma
relevância das demais cidades que compõem o Programa.

Entidade(s): Instituto Horizontes
Representante(s): Marcelo S. Machado

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 257/2004
Reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real, criado pela Lei

estadual n°13.173, de 1999, e regulamentado pelo Decreto n°41.205,
de 2000, com a devida destinação orçamentária para custear o seu
funcionamento.

Entidade(s): Tropa Serrana, Amo-te - Associação Mineira de
Ecoturimo

Representante(s): Túlio Marques
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 258/2004

Inclusão, no Conselho Consultivo da Estrada Real, de representante
dos circuitos turísticos, em atividade, visando a integrar todo o Estado
de Minas Gerais.

Entidade(s): Assoc. Comercial de Minas Gerais - Conselho de
Turismo

Representante(s): Suzana Souza Lima Manos de Paiva
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 259/2004

Previsão, no Projeto Estruturador Estrada Real, de ações a: serem
desenvolvidas conjuntamente pelo Sistema Estadual de Cultura, pelo
setor municipal de cultura e entidades de profissionais das áreas
artísticas, para oferta de produtos artístico-culturais, como elementos
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constitutivos do turismo.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artísticos Ltda
Representante(s): Maria Lúcia Florêncio, Bruno Bardozzi

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 26012004
Criação, à margem das políticas de turismo do Programa Estrada

Real, de uma política de desenvolvimento turístico local, considerando
os municípios contíguos, visando a facilitar o manejo e a
sustentabilidade do turismo dos municípios do eixo da Estrada Real.

Entidade(s): Prefeitura Municipal de Barão de Cocais
Representante(s): Ivan Loyofla Barbosa

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°261/2004
Garantia, no Programa Estrada Real, de destinação orçamentária

para desenvolver, nos municípios que a compõe, estrutura de
excelência no setor da cultura: vídeo, cinema, bibliotecas,
computadores ligados à Rede Nacional de Bibliotecas, à Rede
Estadual de Bibliotecas Públicas, salas de espetáculos dimensionadas
a cada localidade ou município.

Entidade(s): AMMIG - Assoc. Artística dos Músicos de MG, Terra
dos Pássaros Produção Artística Ltda., IAB - MG - Institutos dos
Arquitetos do Brasil

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°262/2004

Estabelecimento de agenda de eventos a serem promovidos na
Estrada Real, com apresentação de artistas mineiros.

Entidade(s): Movimento de Teatro de Grupo, Associação Artística
dos Músicos de MG - AMMIG, Associação Será Quê? Cultural

Representante(s): Gustavo Bardozzi
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 263/2004

Destinação de dotação orçamentária para viabilizar o registro legal
para utilização, como símbolo oficial do Projeto Estrada Real, da
logõmarca criada pela artista plástica Yara Tupinambá, sob
encomenda da Turminas, até hoje não adotada oficialmente.

Entidade(s): Tropa Serrana, Amo-te - Associação Mineira de
Ecoturismo

Representante(s): Túllio Marques
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 26412004

Implementação das ações previstas na emenda ao Programa
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Estrada Real, Ação P573, que prevê a revitalização e a viabilização
das trilhas - parques da Estrada Real, para a qual foi destinada uma
verba de R$ 320.000 no orçamento de 2004.

Entidade(s): Tropa Serrana, Amo-te Associação Mineira de
Ecoturismo

Representante(s): TúlIio Marques
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°265/2004

Reabilitação da parceria entre Setur e Senac/MG, que viabilizou a
criação e divulgação, na internet, do site de turismo:
www.descubraminas.com.br .

Entidade(s): Amo-te - Associação Mineira de Ecoturismo, Tropa
Serrana

Representante(s):Túlio Marques
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 266/2004

Reserva de espaço, em prédios que integram o Corredor Cultural,
para a criação de um Centro de Referência da Música. Ii

Entidade(s): Associação dos Músicos de Minas Gerais - Ammig
Representante(s): Mara do Nascimento Fassy

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°267/2004
Destinação, nos prédios que integram o Corredor Cultural, de

espaços para apresentação de grupos musicais e corais.
Entidade(s): Movimento Negro Socialista - PSB/MG
Representante(s): Francisco de Assis Alves

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°268/2004
Garantia de que os prédios públicos incluídos no P579 não! sejam

privatizados, de forma a se manter o caráter simbólico da Praça da
Liberdade como espaço de poder compartilhado entre povo e
Governo.

Entidade(s): 1A13/MG
Representante(s): Maria Aparecida Cambraia

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 269/2004
Inclusão da região da Savassi no Programa Corredor Cultural, por

sua representatividade no cenário cultural de Belo Horizonte e por já
existir projeto em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte visando
ao resgate do potencial cultural do bairro.

Entidade(s): Câmara de Dirigentes Lojistas
Representante(s): Heloisa Guimarães Vidigal Resende

rÃ



209
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°270/2004

Apresentação das versões do projeto Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde ao IAB - Instituto de Arquitetura do Brasil
-, para discussão.

Entidade(s): IAB/MG
Representante(s):

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°271/2004
Aproveitamento do espaço da Praça da Liberdade como palco de

exposição cultural, oportunizando a apresentação do trabalho de
diferentes grupos.

Entidades:
Representante(s): Bruno Augusto Almeida Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 272/2004
Inclusão da Casa do Conde no Projeto Estrutural Corredor Cultural,

una vez que, a despeito do nome "Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde", o projeto contempla apenas os prédios
da Praça da Liberdade.

Representante(s): Edna Maria Leal
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°273/2004

Criação de um projeto estruturador para a cultura que estimule a
prpdução cultural e artística, a pesquisa de criação, de manifestações
da tradição, o mapeamento de grupos culturais artísticos,
equipamentos, entidades e a circulação da produção, inclusive
acadêmica.

Entidade(s):Terra dos Pássaros Prod. Art. Ltda., AMMIG, 1A13/MG,
Fórum Mineiro de Participação Popular

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°274/2004

Criação de centros culturais e espaços da diversidade cultural e 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.

Éntidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José



210

Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativà Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuô?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicültura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 275/2004
Destinação de 1% do orçamento do Estado para a Secretária de

Estado da Cultura.
Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:

Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretária de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
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Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH),
Vflmar Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 276/2004
Inclusão de dotação na lei orçamentária e/ou utilização de 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, através da Secretaria de Estado
da Cultura e Iepha.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
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Músicos de Minas Gerais (Amrnig)
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 277/2004

Garantia orçamentária para a efetiva implantação do Fundo Estadual
de Apoio à Indústria Cinematográfica, criado pela Lei n° 12.336/96, de
5/11/1996, para que exerça seu papel de fomentador privilegiado da
atividade cinematográfica no Estado.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira: Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°278/2004
Criação urgente do Fundo Estadual de Cultura, a ser constituído

com 0,5% da receita tributária líquida do Estado, conforme facultado
pelo parágrafo 60 do artigo 216 da Constituição Federal, deduzido
daquele percentual o montante dos recursos destinados à Lei de
Incentivo à Cultura.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
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Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Arnmig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuô?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Baros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 279/2004
Ampliação do sistema de troca de notas fiscais por cupons de

sorteio, constante no Programa de Educação Fiscal (Proefe), em vigor
noEstado, possibilitando que as notas sejam trocadas também por
ingressos, para o consumo da produção cultural (espetáculos, shows,
exposições), devendo ser as notas reembolsadas pela. Secretaria de
Estado da Fazenda, no valor dos ingressos.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Albbrto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oli¼'eira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
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Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), 'Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°280/2004
Criação de programas voltados para a capacitação e treinamento de

agentes culturais que contribuam com 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.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicõs em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mal ra de Souza - Secretária de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
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Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°281/2004
Criação, na esfera estadual, de mecanismos que permitam

mensurar, na cadeia produtiva das atividades artísticas produzidas no
Estado de Minas Gerais, economia, divisas, geração de emprego e
renda.

(Programa 0322)
Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:

Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Màra do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°28212004
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Implantação de projeto direcionado aos grupos teatrais, como
forma de valorizar as atividades culturais das diversas comunidades
do Estado.	 ii

Entidade(s): Assoc. Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Deu Palia Cia. de Arte
Representante(s): Carluty Ferreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°283/2004
Revisão dos valores pagos a título de pró-labore para atividades

culturais, de forma a torná-los condizentes com a formação de
técnicos e professores do setor cultural.	 1

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda, Fórum Mineiro
de Participação Popular, Associação Artística dos Músicos de : MG -
AMMIG

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°284/2004

Continuidade da avaliação e revisão periódica do PPAG, por meio
de audiências públicas, com a participação direta da sociedade.

Entidade(s): SEE/MG
Representante(s):Norma de A. Lambertucci

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°285/2004
Inclusão, nas discussões do PPAG, PMDI e nos orçamentos anuais,

de ações conjuntas de Turismo, Cultura, Educação, Ciência e
Tecnologia.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artísticos Ltda, Fórum
Mineiro de Participação Popular

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio, Gustavo Bardozzi
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 28612004

Alocação de recursos para o desenvolvimento de atividades
culturais, esportivas, científicas e de lazer voltadas aos estudantes e à
comunidade local.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda, Fórum Mineiro
de Participação Popular, Associação Artística dos Músicos de MG

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 287/2004

Aplicação anual de, no mínimo, 1% da receita ordinária corrente em
amparo e fomento à pesquisa.

Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE/MG, Sindicato
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dos Professores do Estado de Minas Gerais

Representante(s): Luana Bonone
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 288/2004

Renegociação da concessão da Copasa em Almenara apenas após
ampla consulta à sociedade civil organizada para identificar
prioridades, de forma a evitar intervenções na empresa com
finalidades eleitoreiras.

Entidade(s): Prefeitura Municipal Almenara - Vice-Prefeito eleito
Representante(s): Júlio Mares (Vice-Prefeito eleito)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 289/2004
Criação de um Conselho Estadual de Saneamento, órgão colegiado

destinado a permitir uma gestão integralizada das ações do SB
(Saneamento Básico)

Entidade(s): Associação Ex-alunos da EEUFMG (Faculdade de
Engenharia da UFMG)

Representante(s): Sebastião Virgílio Figueiredo
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°290/2004

Integração do poder público com entidades e movimentos sociais
que atuam nas comunidades, dando-lhes apoio em suas ações.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°291/2004
Construção do maior número possível de ETE5 (estações de

tratamento de esgotos) no Estado e tratamento dos cursos d'água
afetados.

Entidade(s): Vibra-Vida Bacia Ribeirão Arrudas
Representante(s): Reginaldo Antônio Orlandi

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 292/2004
Investimento em saneamento ambiental, como determina a

legislação vigente, com vistas ao controle de doenças de veiculação
hídrica.

Entidade(s): PT - Congonhas
Representante(s): Adilenne Péres

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°293/2004
Instalação de hidrômetros pela Copasa em cada apartamento dos

prédios construídos para as famílias de baixa renda, a fim de que
estas possam arcar com suas despesas de acordo com seu consumo
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real.
Entidade(s): Asa (Ação Social Arquidiocesana)
Representante(s): deusa Nascimento, José Aparecido da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 294/2004
Criação de serviço de atendimento a distância (0800) , nas unidades

básicas de saúde, para orientação à gestante quantos aos cuidados
consigo própria e com a criança.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°295/2004
Indicação dos Agentes de Saúde de Boa Esperança pela

comunidade, e não pelo Poder Executivo Municipal.
Entidade(s): Vereador eleito de Boa Esperança- MG
Representante(s): Expedito Manoel Fernandes Filho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 296/2004
Destinação de recursos orçamentários para ampliação de equipes

do PSF, com Assistentes Sociais, enfermeiras, e acréscimo de outros
profissionais, como psiquiatras.

Entidade(s): Creche Lar dos Meninos São Domingos
Representante(s): Anália Gomes Veloso dos Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°297/2004
Destinação do prédio atualmente ocupado pela Prefeitura de

Almenara à sua finalidade original, em atendimento ao Plano Diretor
de Regionalização, uma vez que foi construído com recursos federais
para ser hospital.

Entidade(s): Vice-Prefeito eleito de Almenara
Representante(s): Júlio Mares

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 298/2004
Destinação de recursos para construção do CTI-Adulto na

Maternidade Odete Valadares pertencente à rede FHEMIG.
Entidade(s): Conselho Estadual de Saúde
Representante(s): Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 29912004
Subsídio e apoio à Pastoral da Criança, especialmente nas ações de

atenção à saúde da gestante e da criança.
Entidade(s): Arquidiocese de Belo Horizonte - Pastoral da Criança
Representante(s): Marilda Rodrigues Rocha
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°300/2004

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 densidadê e a diversidade cultural
do Estado, através da Rede Minas, Rádio Inconfidência e criação de
uma revista.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Fünalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
Joé de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê'?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas.

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Amrnig)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°301/2004
Fiscalização do trabalho realizado nos Centros de Saúde,

especialmente no que se refere à distribuição de medicamentos, à
demora na marcação de consultas especializadas e à adequação das
instalações físicas.

Entidade(s): Centro de Saúde Vera Cruz Leste - BH
Representante(s): lida Gonçalves de Matos

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 302/2004
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Inclusão, no Programa Regionalização da Assistência à Saúde,
do princípio da humanização do atendimento.

Entidade(s): Federação dos Aposentados e Pensionistas de .Minas
Gerais - FAP/MG, Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima

Representante(s): Geraldo Adão dos Santos
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 303/2004

Criação de núcleo regional de fiscalização com o aval dos
Conselhos de Saúde.

Entidade(s): Caeve - BH
Representante(s): Alcides de Souza

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 304/2004
Criação de programa de apoio ao funcionário público em processo

de aposentadoria, com vistas à aquisição de moradia.
Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 305/2004
Recriação da Secretaria Estadual de Habitação e investimento nas

cooperativas e associações habitacionais, com o fim de garantir
financiamento para a construção de moradia para a população que
não possui casa.

Entidade(s): Centro de Ação Comunitária Vera Cruz
Representante(s): Alcides Pereira de Souza

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 306/2004
Extensão dos projetos de habitação à população de baixa renda das

zonas urbana e rural, como forma de prevenir a violência.
Entidade(s): Lar dos Meninos São Domingos
Representante(s): Amália Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 307/2004
Aprovação das seguintes propostas de política habitacional

elaboradas pelo Movimento de Moradia de Minas Gerais (Seminário
Casa Viva, realizado em 13 de junho de 2003).

4.7 - Promoção de programas regionalizados de intervenção em
assentamentos humanos e produção de moradias, respeitando a
realidade de cada região e de cada município, especialmente nas
Regiões Metropolitanas do Estado.

5.1 - Garantia de destinação sistemática de percentual do orçamento
estadual para o Fundo Estadual de Habitação - FEH.
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Entidade(s): Unihendrix (Curso de Arquitetura), FMPP (Fórum

Mineiro de Participação), Asa (Ação Social Arquidiocesana)
Representante(s): Cleusa Nascimento, Alcides Souza, José

Aparecido da Silva, Ana Murta
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 308/2004

Constituição do Fundo Estadual de Habitação para execução e
ampliação do Programa Lares Geraes, com recursos da taxa de
segurança pública.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares
Representante(s): José Luiz Barbosa

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 309/2004
Início dos debates públicos sobre a revisão do PPAG/2005 com uma

avaliação da Execução Orçamentária de 2004.
Entidade(s): Gabinete Deputado Ricardo Duarte
Representante(s): Margareth

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 310/2004
Retirada da rubrica da Saúde, no orçamento de 2005, dos recursos

destinados para Polícia Militar, Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de
Defesa Social, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Fundo de Apoio
Habitacional da Assembléia Legislativa, bem como dos recursos
destinados para expansão dos serviços de esgotamento sanitário em
localidades com concessão da Copasa, encargos previdenciários do
lP$EMG,lma, Polícia Militar.

Entidade(s): Conselho Estadual de Saúde
Representante(s): Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°311/2004
Incentivo à criação e ampliação de conselhos comunitários de

segurança pública, com autonomia para participar da elaboração de
políticas de segurança pública.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares.
Representante(s): José Luiz

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 312/2004
Revitalização das escolas profissionalizantes pelo governo do

Estado de Minas Gerais, em conjunto com o governo federal, para
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qualificar jovens para o primeiro emprego.
Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
Representante(s): Ronaldo Manassés

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°313/2004
Mobilização e envolvimento técnico de outros parceiros, para somar

esforços e competência, a fim de combater a exclusão social.
Divulgação mais ampla para evitar a politização desses
envolvimentos. Ex.: a experiência da Fundação CDL Pró-Criança na
capacitação de adolescentes.

Entidade(s): Fundação CDL Pró-Criança
Representante(s): Benedita -

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°314/2004
Ampliação dos recursos destinados à ação "Atendimento à Pessoa

Portadora de Deficiência" e aumento da sua meta física, com vistas a
ampliar o financiamento das entidades que prestam serviços
assistenciais à pessoa com deficiência.

Entidade(s): Ciap - Centro Integrado de Atendimento
Psicopedagógico, Psiclínica - Clínica de Psicologia Ltda., Consultório
de Avaliação Biopsicosocial, Ame - Assist. ao Menor e Esp.

Representante(s): Ivone Araújo
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°315/2004

Aumento da meta física do programa "Unidade de Atendimento
Especializado" (UAE), que atende a pouco mais de 600 crianças e
adolescentes portadores de deficiência e de necessidades especiais
em toda a Região Metropolitana de BH. A Prefeitura de Belo Horizonte
tem programa similar e desde 2003 limitou o acesso a moradores
exclusivamente da cidade. Conseqüentemente, as vagas disponíveis
no programa UAE terão de cobrir os outros municípios da Região
Metropolitana. Estima-se tal demanda em 100 mil crianças e
adolescentes. As 600 vagas correspondem a 0,6%.

Entidade(s): Instituto de Aconselhamento e Psicoterapia, AME -
Assist. Ao Menor e Especializada, Psiclínica Ed Mag, CENEPSI, CPI -
Clínica de Psicologia

Representante(s): Ivone de Araújo
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°316/2004

Apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$60 mil,
para treinamento e capacitação de conselheiros tutelares no programa
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SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência),
incluindo compra de material de consumo e maquinário necessário
(computadores e periféricos).

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria, Circo
de Todo Mundo, Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral
do Menor Leste II

Representante(s): Gláucia Barros
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°317/2004

Apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$ 60 mil,
para capacitação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente no SIPIA e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Entidade(s): Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Frente de
Defesa de CA, Circo de Todo Mundo

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°318/2004

Implantação, em parceria com os municípios, do programa Família
Acolhedora ou similar, para evitar o abrigamento.

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II

Representante(s): Gláucia Barros
PROPOSTA DA AÇÃO LEGISLATIVA N°319/2004

Aumento dos recursos para a ação "Combate à Violência e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescente", com vistas à
contrapartida do Estado para expansão do Programa Sentinela.

Entidades: Frente de Defesa - OCA, Fundação Fé e Alegria, Circo
de Todo Mundo, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 320/2004

Inclusão da capacitação de Conselheiros Municipais de Defesa dos
Dirpitos da Criança e do Adolescente como ação do Projeto
Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas".

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco, Fundação Dom
Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°321/2004
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Disponibilização de recursos financeiros para os núcleos de
organização do programa "Fica Vivo", para fortalecer as ações na
base.	 1

Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
Representante(s): Ronaldo Manassés

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 322/2004
Formação de parceria com os Conseps, para implantação de

projetos e monitoramento da aplicação de medidas sócio-educativas a
jovens em situação de risco, como, por exemplo, projetos de criação
de hortas comunitárias em centros urbanos.

Entidade(s): Consep 124 Centro Sul BH
Representante(s): João Bernardino

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°323/2004
Realização de um plebiscito em Ribeirão das Neves para que a

população defina se concorda ou não com a construção de presídios
no município.

Entidade(s): Associação Ambientalista Naturae Vox
Representante(s): Márcia Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 324/2004
Investimento no atendimento ao adolescente que cumpre medida

em unidades de intemação conveniadas com instituições não-
governamentais e unidades mantidas pelo governo.

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Circo de Todo Mundo,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 325/2004

Implantação e efetivação em Belo Horizonte, do Plantão
Interinstitucional do Adolescente Autor do Ato Infracional, previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 88, inciso V).

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 326/2004

Integração física, territorial, operacional e de planejamento nas
ações de prevenção, repressão ao crime e à violência e no método de
policiamento comunitário, incluindo o Poder Judiciário e o Ministério
Público, com os juizados especiais criminais. Criação de programa de
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incentivo a projetos e ações de prevenção ao crime e à violência.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares
Representante(s): José Luiz

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 327/2004
Implantação de um programa estadual de proteção a adolescentes

ameaçados de morte.
Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,

Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II,
Circo de Todo Mundo

Representante(s): Gláucia Barros
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°328/2004

Inclusão das ações do programa "Atendimento ao Adolescente em
Conflito com a Lei" no projeto estruturador "Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais", com especificidade para a implantação do
Planta Interinstitucional.

Entidadade(s): Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Fundação Fé e Alegria, Inspetoria São João Bosco,
Pastoral do Menor.

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 32912004

Ampliação das atividades educacionais e de qualificação para o
trabalho no âmbito do Programa "Fica Vivo", tendo em vista que as
causas da criminalidade são a desigualdade social e a discriminação
nas oportunidades de trabalho.

Entidade(s): Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 330/2004
Inclusão do atendimento aos adolescentes e jovens egressos de

medidas sócio-educativas como ação do Projeto Estruturador
"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais".

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II,
Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 331/2004

Cooperação financeira com os municípios para implantação de
programas de atendimento às famílias de crianças e adolescentes
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Entidade(s): Pastoral do

Mundo, Frente de Defesa
de BH
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Menor Regional Leste II, Circo de! Todo
DCA, Pastoral do Menor da Arquidiocese

Representante(s) : Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 332/2004

Liberação de verbas para manutenção dos trabalhos desenvolvidos
pelo Instituto de Assistência à Criança Originais do Samba, nas áreas
de cultura e arte.

Entidade(s): Instituto de Assistência à Criança Originais do Samba
Representante(s): José Homero

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 333/2004 1

Suplementação orçamentária para contrapartida estadual do
programa SIPIA (sistema de Informação para a Infância e
Adolescência),	na	classificação	orçamentária
08.243.622.1.576.0001.33.90.30.1.. 10.3. Solicitação de mais
R$18.400,00 de contrapartida estadual, pois a União repassará aos
cofres mais R$53.100,00, além do previsto, totalizando R$100.000,00.

Entidade(s): Frente de Defesa - OCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 334/2004

Liberação de subvenções para custeio de projetos desenvolvidos
pelo Centro de Atendimento à Criança, entidade social que trabalha
com 80 crianças e adolescentes carentes da cidade de Papagaio -
MG.

Entidade(s): Centro de Atendimento à Criança (CAC)
Representante(s):

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 335/2004
Recomposição do percentual de 8,02% na previsão orçamentária

para 2005, conforme o crédito autorizado em 2004.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - OCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH	 1

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 336/2004
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P990: Aumento do aporte de recursos em R$200 mil anuais, para

que se efetive a implantação do sistema de informação, sendo
necessária a abertura de rubrica para investimento.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Múnicipal de Assistência Social 8H, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de 8H

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 337/2004

P359: Alteração da denominação da ação P359 para "Centro de
Atuação Básica e Especializada de Assistência Social", a fim de que o
Estado possa receber transferências da União para a prestação de
serviços de proteção social básica nos municípios em gestão estadual
(manutenção da fonte 24 do P509, para financiamento dos municípios
em gestão estadual).

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social 8H, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de 8H

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 338/2004

P516 e P487: Fusão dos projetos e reordenamento das unidades
Curumim e Ciame em direção à matricialidade sociofamiliar (atenção
básica e/ou especializada), fortalecendo o processo de
municipalização.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de 8H

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 339/2004

P543: Aumento de aporte financeiro para co-financiamento das
ações de atenção ao idoso e municipalização dos serviços ainda
executados pelo Estado.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
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Arquidiocese de BH
Representante(s): Maria Margareth

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 340/2004
P640: Aumento de aporte financeiro para co-financiamento das

ações de atenção à pessoa com deficiência e municipalização dos
serviços ainda executados pelo Estado.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 34112004

P640 e P858: Fusão dos projetos e municipalização das ações.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 34212004

P875: Aumento de aporte financeiro e meta física anual até atingir,
em 2007, todos os municípios.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth	 1

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 343/2004
P728: Aumento de aporte financeiro para apoio aos municípios.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 344/2004

P775: Aumento de aporte financeiro para capacitação de gestores e
conselheiros e abertura de fonte 24.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
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Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 345/2004

P633: Aumento de aporte financeiro na fonte 10 para mais R$320
mil, tendo em vista a realização das conferências regionais e estadual,
e manutenção da fonte 45.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margaret
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 346/2004

Inclusão da atividade "Manutenção do CEAS" no projeto
estruturador, sem anulação orçamentária dos projetos/atividades
finalísticas.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 347/2004

Unificação dos cadastros junto às associações e conselhos de
bairros, para melhor divulgação, visto que muitos fazem os trabalhos
junto ao "Minas sem Fome" sem que o Estado saiba destas ações.

Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
Representante(s): Ronaldo Manassés

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 34812004
Inclusão, no Programa Minas sem Fome, de um programa de apoio

às populações carentes de municípios banhados pelos lagos de
Furnas e Três Marias, através de tanques-redes, em convênio com a
Emater, pescadores e prefeituras.

Entidade(s): Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Representante(s):

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 349/2004
Substituição da ação P139 - "Implantação de Centros Municipais de
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Integração" - por "Centros Regionais de Referência em Segurança
Alimentar e Nutricional", tendo por base as Comissões Regionais de
SAN - CRSAN, vinculadas ao Consea-MG.

Entidade(s): Forum Mineiro de SAN, Comissão Regional Vertentes
1, Central da Solidariedade

Representante(s): Sebastião Alencar
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 350/2004

Elaboração pela Emater, de uma política de desenvolvimento de
nutrição, agricultura e criação de pequenos animais, voltada para os
grandes centros urbanos, objetivando a uma maximização do uso de
recursos. Mobilização das ONGs para participarem dos projetos.

Entidade(s): Associação Ambientalista Naturae Vox
Representante(s): Márcia Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°351/2004
Alocação de recursos para a realização da certificação de origem e

qualidade dos cafés produzidos no Estado.
Entidade(s): IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária
Representante(s): João Nelson Rios

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 352/2004
Inclusão, no projeto AGROMINAS, de ações que fortaleçam a

agricultura familiar na cadeia produtiva do café.
Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Maria Rita Fernandes

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 353/2004
Criação de um comitê para o desenvolvimento sustentável da bacia

hidrográfica do rio Jequitinhonha.
Entidade(s): Prefeitura de Almenara
Representante(s): Júlio Mares (vice-prefeito eleito)

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 354/2004
Implementação de um programa estadual de proteção e

recuperação das nascentes do Estado com tecnologias alternativas de
baixo custo.

Entidade(s): Associação Comunitária do Conjunto Taquaril
Representante (s): José Maria Pereira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 355/2004
Implementação de uma política de apoio aos projetos de

aproveitamento de créditos de carbono, a partir dos setores agrícola,
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florestal e de obras de recomposição ambiental.

Entidade(s): ABMEC-MG
Representante(s): Nísio de Sousa Armani

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 356/2004
Desenvolvimento de programa de educação ambiental para

crianças, com foco no conhecimento do meio rural e em aspectos de
produção, culturais e ambientais.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 357/2004
Realização de ações para a implementação e a divulgação da

Agenda 21 no Estado, promovendo a criação de agendas locais.
Entidade(s): Gabinete Deputado Padre João
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 358/2004
Implantação de zoneamento ecológico econômico no Estado.
Entidade(s):Gabinete Deputado Padre João
Representante(s):	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 359/2004
Criação e estruturação de projetos de aproveitamento de crédito de

carbono, voltados, prioritariamente, para atender ao pequeno produtor
no plantio de florestas e na fruticultura.

Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEC
Representante(s): João Paulo M. R. Sarmento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 360/2004
Criação do programa estadual de floresta, nos moldes do Programa

Nacional de Floresta.
Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 361/2004
Implantação da Agenda 21 nos municípios de Minas, com a

participação da SEMAD.
Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 36212004
Criação, estruturação e desenvolvimento de programa de uso

múltiplo de florestas (produção de mel, madeira serrada, produtos não
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madeireiros, madeira para construção civil, entre outras).
Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 36312004
Apoio e valorização da promotoria pública, para que ela se torne um

parceiro eficaz na fiscalização ambiental.
Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s): Luisa de Marilac

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA NO364/2004
Criação de programa de certificação de florestas, com vistas à

melhoria da qualidade dos produtos florestais e à agregação de valor
aos produtos e subprodutos florestais do Estado.

Entidade(s): Sociedade Mineira de Florestas - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 365/2004
Incentivo às ONGs que atuam na revitalização e preservação dos

afluentes e subafluentes do rio São Francisco, principalmente com
aporte financeiro.

Entidade(s): Vibra-mais-vida Bacia do Ribeirão Arrudas - Meio
Ambiente Integração Social

Representante(s): Reginaldo Antônio Orlandi
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 366/2004

Realização de parcerias entre órgãos governamentais e ONGs para
o desenvolvimento de projetos de capacitação de agentes turísticos e
para a exploração do potencial turístico de toda a bacia do São
Francisco.

Entidade(s): Gabinete da Ver. Ana Paschoal
Representante(s): Vandir Antônio

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 367/2004
Promoção da pesca ecológica para o desenvolvimento do turismo e

a preservação da flora e da fauna do rio São Francisco.
Entidade(s): Clube Mineiro de Pescadores
Representante(s): Carlos Alberto Campolina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 368/2004
Priorização da revitalização da bacia do rio São Francisco, .com a

garantia de verbas, independentemente de qualquer projeto de
transposição.
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Entidade(s): CRISE - Centro Cidadão de Referência da Bacia do

Rio São Francisco
Representante(s): Maria do Carmo Utsch

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°369/2004
Criação de programa especial de eletrificação para atender

empreendimentos de turismo rural, com tarifação diferenciada.
Entidade(s): Associação Comercial de MO
Representante(s):Suzana Sousa Lima M. de Paiva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°370/2004
Criação de programa de realocação de famílias que vivem em áreas

de risco, inclusive em áreas de influência de linhas de alta tensão
elétrica.

Entidade(s): Associação Comunitária Taquaril
Representante(s): José Maria Pereira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°371/2004
Fortalecimento da assistência técnica e.da extensão rural pública,

com vistas à sustentabilidade, ao desenvolvimento territorial, à
organização da produção e ao incentivo ao associativismo, à
comercialização e à agroindustrialização, por meio, entre outros, da
recomposição do quadro técnico da Emater.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°372/2004
Apoio às ações do governo federal relativas à reforma agrária, à

implantação dos projetos de assentamento e ao programa de crédito
fundiário, com vistas à ampliação das oportunidades de acesso à terra
e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 373/2004
Criação de projetos estruturadores para apoiar os pequenos

produtores rurais com ações direcionadas para a agricultura familiar e
a segurança alimentar.

Entidade(s): Gabinete Dep. Padre João, Gabinete Dep. Ricardo
Duarte, Gabinete Dep. Laudelino Augusto

Representante(s): Lígia de Souza
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 374/2004
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Inclusão de um novo projeto estruturador de apoio à reforma
agrária no Estado, com ações direcionadas para os pequenos
produtores rurais, a geração de trabalho e renda e a garantia de infra-
estrutura básica nos assentamentos.

Entidade(s): Gab. Dep. Ricardo Duarte, Gab. Dep. Padre João; Gab.
Laudelino Augusto

Representante(s): Lígia de Souza
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 375/2004

Reativação do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura em
Minas Gerais, e sua inclusão como um projeto estruturador,
desdobrado em ações de incentivo à pesquisa, à exportação e ao
aumento do consumo interno,	 ri

Entidade(s): Gab. Dep. Ricardo Duarte, Gab. Dep. Padre João, Gab.
Laudelino Augusto

Representante(s): Lígia de Souza
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 376/2004

Desenvolvimento pela Copasa de um programa de despoluição de
nascentes e de limpeza de córregos poluídos por esgotos.

Entidade(s): Associação dos Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 377/2004
Apoio ao desenvolvimento de culturas agrícolas regionais.
Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s): Luísa de Marilac C. O. Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°378/2004
Tratamento sanitário dos corpos d'água que formam o Lago de

Furnas, com a criação de sistema de vigilância sanitária.
Entidade(s): Câmara Municipal de Boa Esperança
Representante(s): Vereador eleito - Expedito Manoel Femandes

Filho
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 379/2004

Implementação de práticas agrícolas de agricultura urbana em todos
os municípios do Estado.

Entidade(s): ABEMEC-MG
Representante(s): Nísio Armani

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 380/2004
Implementação dos comitês de bacia do Estado, em especial o do
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Jequitinhonha.

Entidade(s): Câmara Municipal de Felixburgo
Representante(s): Zenóbio Félix Ferreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°381/2004
Criação de programa de crédito para a população de baixa renda

para estimular o turismo rural em Minas Gerais e no Brasil.
Entidade(s): Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 382/2004
Priorização, na Secretaria de Reforma Agrária e no ITER, de ações

e recursos orçamentários para a titulação de pequenos posseiros, a
realização de ações discriminatórias, a regularização fundiária e a
retomada do domínio do poder público sobre as áreas que estão
irregularmente em poder das grandes empresas de reflorestamento.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s).: Vilson Luiz da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 383/2004
Construção de um frigorífico de médio porte para atender Almenara

e região, que utilizam ainda hoje matadouros municipais de péssima
qualidade higiênica, poluidores e anti-econômicos.

Entidade(s): Vice-Prefeitura Municipal de Almenara
Representante(s): Júlio Mares (vice-prefeito)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 384/2004
Inclusão de produtos da agricultura familiar na merenda escolar.
Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Maria Rita Fernandes

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 385/2004
Implantação de pequenas agroindústrias vinculadas à agricultura

familiar, com prioridade para aquelas cuja gestão seja realizada por
trabalhadoras rurais, organizadas de forma associativa.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 386/2004
Promoção do Arranjo Produtivo da Moda, compreendida em toda a

sua abrangência(calçados, jóias, bijuteria, vestuário, perfumaria,
cosméticos) e estímulo ao desenvolvimento da rede de design nesse
setor.
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Entidade(s): Instituto Horizontes
Nome do Representante(s): Marcelo Machado

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 387/2004
Implementação de APLs voltadas para o setor têxtil de confecção na

região Centro-Oeste de Minas, abrangendo ltaúna, Divinópolis e
Formiga, e na região Norte, abrangendo Pirapora e Montes Claros.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento de ltaúna e Social
Democracia Sindical -SDS

Nome do Representante(s): Andréa Barbosa de Freitas
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 388/2004

Criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras, passando
por São João Dei-Rei e concentrando-se em torno de 10 cidades e
inúmeras empresas.

Entidade(s): Gab. Dep. Sidinho do Ferrotaco
Nome do Representante(s):RoniIdo Assis de Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 389/2004
Utilização do aeroporto da Pampulha para vôos para

Rio/SP/Brasília, com jatos e turbo-hélices de até 50 lugares,
estabelecendo-se para as passagens um preço comparativamente
maior (+50%).

Entidade(s): ACMINAS
Nome do Representante(s): Walter Marinho de Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 390/2004
Criação de alternativa de estacionamento na Praça da Estação, com

check-in e conexão via táxi ou ônibus da Estação Venda Nova a
Confins.

Entidade(s): ACMINAS
Nome do Representante(s): Walter Marinho de Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°391/2004
Criação de um programa de visitas periódicas do BDMG a entidades

parceiras, para agilizar e facilitar a compreensão de procedimento
para financiamento.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento Itaúna
Nome do Representante(s): Andréa Barbosa de Freitas

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 392/2004
Realização de visitas pelo representante do BDMG a empresas

indicadas pelas entidades parceiras, para melhor visualizar a
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realidade das empresas proponentes dos financiamentos.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento ltaúna
Nome do Representante(s): Andréa Barbosa de Freitas

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 393/2004
Simplificação das garantias exigidas no âmbito do Programa

Geraminas, substituindo a exigência de aval de terceiros ou garantia
real por um "fundo de garantia" ou instituto semelhante, de modo a
viabilizar a continuidade do processo para o pequeno empresário.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento ltaúna
Nome do Representante(s): Andréa Barbosa de Freitas

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 394/2004
Preparação e qualificação de afrodescendentes, índios e deficientes

físicos, visando à sua inclusão social, num trabalho conjunto do
Governo estadual, Governo federal, municípios, Sistema 5, Escola
Técnica, Fapemig e outros parceiros, dentro da intersetorialidade.

Entidade(s): Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Nome do Representante(s): Hélio Emiliano Moreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 395/2004
Implantação de malha ferroviária, a partir do Vale do Jequitinhonha,

para interligar e integrar os países do Mercosul, o que trará como
vantagens o desenvolvimento do Vale e o barateamento do frete e da
manutenção das estradas.

Entidade: Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°396/2004

Negociação entre os Governos de Minas e da Bahia, no sentido da
cessão para Minas de uma saída para o mar, a partir das cidades
baianas que fazem divisa com o Vale do Jequitinhonha.

Entidade: Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 397/2004

Conclusão do anel rodoviário (cerca de 3 km) no Município do Serro,
obra que beneficiará toda a região, ligando os vales do Rio Doce e do
Jequitinhonha.

Entidade: AMAJE
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 398/2004

Dotação de infra-estrutura e de equipamentos para as associações
microrregionais, de modo que elas possam, como parceiras do
Estado, cuidar das estradas.
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Entidade: AMAJE
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 399/2004

Cessão de novas motoniveladoras para as associações
microrregionais, principalmente as do Vale do Jequitinhonha, tendo
em vista a grande malha viária não pavimentada naquela região.

Entidade: AMEJE
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°400/2004

Término das obras iniciadas pelo PROSAN para a conclusão da
Avenida Tereza Cristina, na parte situada no Município de Contagem.

Entidade: Centro Documento EIoy Ferreira da Silva - CEDEFES.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 401/2004

Reestruturação da rodovia MG-20, com a retirada das invasões
contidas nas suas margens e instalação de sinalização e iluminação
no trecho BH-Santa Luzia.

Entidade: COHABITA
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°402/2004

Intervenções na região da Br-381 - Km 7 (saída para Vitória), na
região nordeste de BH, para conter invasões, canalização de
córregos, construção de corredores laterais e acesso aos bairros da
região. Solução de divergência entre a PBH e o DNIT em relação a
trecho sob o anel rodoviário.

Entidade: Comissão Transporte Nordeste (Neide da Silveira Braga).
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°403/2004

Inclusão do Médio-Baixo Jequitinhonha nos programas do Prodetur.
Entidade: AMEJE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°404/2004
Iluminação do aeroporto de Araçuaí, que preenche requisitos do

DAC, e dotação de infra-estrutura necessária para os aeroportos
regionais, de acordo com plano de expansão do Estado.

Entidade: Prefeitura de Araçuaí.
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 405/2004

Atenção para o trecho da Estrada Real que passa pelo Vale do
Jequitinhonha, além do Município de Diamantina.

Entidade: AMEJE
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°406/2004

Criação de duas equipes responsáveis nas DAD5: uma de
saneamento e uma de moradia.
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Entidade: Conselho Municipal de Saúde

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 407/2004
Reestruturação da FHEMIG, com a convocação de concursados,

para atender às ações exigidas pelos Ministérios da Saúde, das
Cidades e do Saneamento.

Entidade: Conselho Municipal de Saúde
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°408/2004

Estabelecimento de parcerias com os fundos de pensão (como
Forluz, Petro, Previ, Sadia, etc), assentados na terra, Secretaria de
Estado de Reforma Agrária, Incra, etc.

Entidade: Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Representante: Evaristo Garcia de Manos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 409/2004
Promoção de discussão sobre a forma de controle social das

parcerias público-privadas pela sociedade civil e pelo Ministério
Público, nos vários aspectos relacionados ao empreendimento, tais
como estudo arquitetônico da obra e de meio ambiente, custo,
impacto orçamentário e remuneração do setor privado, em especial
sobre a nova rodoviária de Belo Horizonte e o Centro Administrativo
do Governo do Estado.

Entidades: Conselho Comunitário de Segurança Pública, Núcleo de
Prevenção e Recuperação do Menor e da Estruturação Familiar

Representante: Emani Ferreira Leandro
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°410/2004

Emprego e capacitação de voluntários para agilizar os processos de
publicação de aposentadorias, em benefício dos ex-funcionários que
se. dedicaram ao serviço público.

Entidade: Pastoral da Criança - Contagem
Representante: Clemilda -

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°411/2004
Capacitação, formação e qualificação dos Conselhos Estaduais,

visando a uma atuação mais efetiva na produção de políticas públicas.
Entidades: Fórum Mineiro de Participação Popular, Conselho

Estadual e Saúde
Representante: Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°412/2004
Fortalecimento da participação da sociedade civil na gestão
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estadual.
Entidades: Fórum Mineiro de Participação Popular, Conselho

Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°413/2004
Estabelecimento de prioridade, no P 354 (Adoção do Novo Modelo

de Parceria), para as entidades voltadas para a ação cultural que
tenham como objetivo a inclusão social através da educação artística.

Entidade: Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°414/2004
Aumento do número de projetos no P 354 - Adoção de Novos

Modelos de Parcerias Públicas - OSCIP Qualificada.
Entidade: Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°415/2004
Obrigatoriedade de que a qualificação de OSCIPs na área de saúde

seja previamente debatida com o Conselho Estadual de Saúde.
Entidade: Conselho Estadual de Saúde LI

Representante: Renato Barros
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°416/2004 1

Vedação da possibilidade de qualificação de OSCIPs na área de
saúde e a conseqüente previsão e recursos orçamentários para as
atividades desse setor.

Entidade: Conselho Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°417/2004
Retirada do orçamento das unidades de saúde do Estado no projeto

de Choque de Gestão que trata das OSCIPs, mas com ampla
discussão com o Conselho Estadual de Saúde.

Entidade: Conselho Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°418/2004
Utilização do critério meritocrático com muito cuidado, para não

haver prejuízo para os servidores, em funções de questões alheias a
seu desempenho.

Entidade: Consep 125, ACSCD e Nupre
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Representante: Ernani Ferreira Leandro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°419/2004
Inclusão da disciplina "Especialização de Administração Cultural" no

curso "Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos
pela Escola do Governo", buscando uma experiência para melhor
atendimento e conhecimento sobre os interesses e demandas da
comunidade artística.

Entidade: Associação Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°420/2004
Implantação de um espaço maior para o lazer e o esporte, em toda a

área compeendida no final do Aeroporto Carlos Prates (ao lado do
Bairro Jardim Montanhês), onde já existe uma pequena parte
construída e destinada ao desporto da comunidade, denominada
"Parque Maria do Socorro", com a construção de mais quadras
esportivas, outro campo de futebol, um ginásio poliesportivo coberto e
prolongamento da extensão da pista de caminhada já existente,
jardins com plantas ornamentais e árvores que serão de grande valia
para a comunidade da Região Noroeste, assim como para os
servidores que serão lotados no novo Centro Administrativo do
Estado.

Entidade: Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco
Representante: Afonso Eustáquio Santiago

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°421/2004
Retomada de audiência pública com moradores e empresários do

Bairro Padre Eustáquio e adjacências (envolvendo as regiões Oeste e
Noroeste de Belo Horizonte), tendo em vista a previsão de instalação,
no Bairro Carlos Pratas, do Centro Administrativo do Governo do
Estado e da nova rodoviária da cidade.

Entidades: Conselho Comunitário da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Núcleo de Prevenção e Recuperação do Menor e
da Estrutura Familiar, Associação Comunitária Social, Cultural e
Desportiva.

Representante: Ernani Ferreira Leandro
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°422/2004

Fiscalização dos veículos mal conservados, que emitem muita
fumaça, causando poluição sonora e ambiental e gerando perigo para
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a população.
Entidade: Comissão Social do Centro de Saúde Vera Cruz
Representante: Hilda Gonçalves de Matos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 423/2004
Elaboração de um diagnóstico sobre a execução do programa

Inclusão Digital, buscando as causas da insuficiência de espaço físico
para o mesmo, especialmente no município de Belo Horizonte.

Entidades: Associação Comunitária Social, Cultura e Desportiva,
Conselho Estadual de Segurança Pública e Núcleo de Prevenção e
Recuperação do Menor e da Estrutura Familiar.

Representante: Emani Ferreira Leandro
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°424/2004

Inclusão, no programa de regionalização da saúdé, de
recomendações, programas e ações que permitam o 1 pleno
cumprimento do Estatuto do Idoso quanto às suas determinações
relativas à saúde.

Entidade: Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais - FAPIMIG

Representante: Geraldo Adão Santos
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°425/2004

Dotação orçamentária para continuidade, em 2005, dos pagamentos
das indenizações aos anistiados políticos, de forma a acelerar seu
ritmo, que tem sido de oito indenizações por mês.

Entidade(s): Comissão de Anistiados de Minas Gerais
Representante(s): Olavo Gualberto Fróes

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 426/2004
Criação de um programa de turismo sustentável - Caminhos do São

Francisco -, agregado ao programa de revitalização da bacia
hidrográfica do São Francisco, como instrumento de desenvolvimento
de toda a região, a ser viabilizado com recursos dos governos federal,
estadual e dos municípios abrangidos pela bacia.

Entidades: Gabinete da Vereadora Ana Paschoal, Centro de
Referência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Representante: Maria do Carmo Utsch
- Distribuídos à Comissão de Participação Popular.

OFICIOS
Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
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Econômico, comunicando sua impossibilidade de comparecer a
audiência pública na Câmara Municipal de Andradas, em 17/11/2004,
e indicando representante. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário dé Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias dos 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. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, indicando
nome para representar a entidade na audiência pública para a revisão
do! PPAG 2004-2007.

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete da FIEMG,
encaminhando indicação de representantes da entidade na reunião
sobre a transferência dos vôos do Aeroporto da Pampulha para o de
Confins.

Co Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Geral do
SINDIELETRO-MG, encaminhando denúncia de acidente fatal
envolvendo trabalhador terceirizado da CEMIG. (- A Comissão do
Trabalho.)

De Laci Siqueira Ribeiro, Gerente de Apc o ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, comunicando liberação de recursos destinados à
CQPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os fins
do! art. 74 da Constituição Estadual, c/c O rt. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

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° 1.949/2004
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Pai Joaquim de

Angola, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Pai

Joaquim de Angola, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, o Centro

Espírita Pai Joaquim de Angola apóia a população carente de
Uberlândia através de sua promoção social nas áreas de educação,
saúde, cultura e lazer, por meio de oficinas psicopedagógicas, cursos
de capacitação profissional e outros.

Diante dos fatos apresentados, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.95012004
Declara de utilidade pública o Grupo de Capoeira Nosso Senhor do

Bonfim de Pedro Leopoldo, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Capoeira

Nosso Senhor do Bonfim de Pedro Leopoldo, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Adalclever Lopes	 ri
Justificação: A declaração da utilidade pública do Grupo de Capoeira

Nosso Senhor do Bonfim de Pedro Leopoldo, com a aprovação de
nosso projeto, virá legitimar a ímpar contribuição que esse Grupo traz
à população local há quase 20 anos.

A entidade não possui fins lucrativos, é de caráter filantrópico e tem
como um de seus pilares a integração cultural, esportiva e social dos
indivíduos. Apoiando-se no conceito de que a formação da sociedade
passa pelo investimento na cultura e no esporte, a associação realiza
um trabalho intenso, sobretudo junto às crianças e adolescentes do
Município de Pedro Leopoldo.	 ii

- 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.
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REQUERIMENTOS

N° 3.525/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da EMATER-MG
pelo transcurso de seu 56 0 aniversário de fundação. (- A Comissão de
Pôlítica Agropecuária.)

N° 3.526/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Saulo Levindo Coelho,
Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais de Minas
Gerais, pela passagem de seu 18° aniversário de criação. (- A
Cbmissão de Saúde.)

N° 3.527/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Vespasiano pelo transcurso do 56° aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.528/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a. Prefeitura Municipal de
Pedrinópolis pelo transcurso do 42 1 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.529/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Péqueri pelo transcurso do 51° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.530/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Perdizes pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.531/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Pintópolis pelo transcurso do 90 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

11° 3.532/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Planura pelo transcurso do 420 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.533/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Pràtápolis pelo transcurso do 61 0 aniversário de emancipação político-
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administrativa do município.

N° 3.53412004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Pretinha pelo transcurso do 560 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.535/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Presidente Olegário pelo transcurso do 66° aniversário de
emancipação político-administrativa do município.

N° 3.53612004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Romaria pelo transcurso do 42 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.537/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Santa Juliana pelo transcurso do 660 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.	 -

N° 3.538/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de São
Francisco de Sales pelo transcurso do 42° aniversário de
emancipação político-administrativa do município.

N° 3.539/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Senhora do Porto pelo transcurso do 51 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.540/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Taiobeiras pelo transcurso do 51 0 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.541/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Tapira pelo transcurso do 42 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.542/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Unaí
pelo S transcurso do 61 1 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.
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N° 3.543/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
União de Minas pelo transcurso do 90 aniversário de emancipação
político-administrativa do município.

N° 3.54412004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Vazante pelo transcurso do 510 aniversário de emancipação político-
administrativa do município.

N° 3.545/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Veríssimo pelo transcurso do 66 0 aniversário de emancipação político-
administrativa do município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.546/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Elcio Santos
Montese, Diretor-Geral do DER-MG, por sua posse no referido cargo.
(- A Comissão de Transporte.)

N° 3.547/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
revogada a decisão do DAC de adiamento da transferência dos vôos
do Aeroporto da Pampulha para o de Confins.

N° 3.548/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria da PMMG denúncia apresentada a esta
Casa pelo Sr. Rubens da Silva Pinho.

N° 3.549/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais
desta Capital com vistas a que sejam suspensas as visitas a presos
na Delegacia de Furtos e Roubos em razão da morte de um dos
dententos por meningite.

N° 3.550/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
forhiulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
realizada vistoria e elaborado laudo técnico, a ser enviado a esta
Comissão, sobre a situação da carceragem na Delegacia de Furtos e
Roubos desta Capital.

N° 3.551/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do Departamento de
Polícia Federal em Minas Gerais, com vistas a que seja indicado um
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Delegado da Polícia Federal para acompanhar, em Uberaba, as
investigações do inquérito policial que menciona.	 o

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja realizada nesta Casa a
Conferência Regional de Minas Gerais do Estatuto do Desporto, que
diz respeito ao Projeto de Lei Federal n° 4.874/2001. (- A Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial da Fruticultura, das Comissões de Meio Ambiente, de Saúde,
de Administração Pública, da Deputada Maria Olívia e do Deputado
Fábio Avelar.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caras Deputadas e caros

Deputados, nesta tarde irmanamo-nos também à dor do; povo
palestino pela perda daquele que representava a resistência maior na
busca e na construção de uma pátria palestina. Pela perseverança e
persistência e pelos desafios que enfrentou, pelos três anos que
passou como prisioneiro dirigindo o seu país, impedido de sair de
casa, Vasser Arafat representou o que é fundamental para a
humanidade: o ideal de paz, na qual todos os povos tenham direito a
uma terra onde viver.

Lembro que este clima de guerra entre árabes e palestinos e esta
violência que permeia o Oriente Médio, instrumentalizada atualmente
pelo Governo americano, por meio da intervenção, sobretudo, do
Governo de Israel, representado por Anel Sharon, nem sempre existiu.

Vivemos, durante muitos anos - até muitos séculos -, um período de
paz entre árabes — palestinos e judeus. Em meados do século XIX, a
região era ocupada por árabes e judeus. Existiam 24 mil judeus para
500 mil árabes. Evidentemente que esse processo de ocupação da
região cresceu. Em meados do século XX havia cerca de 175 mil
judeus convivendo com os 500 mil árabes. Cresce também a
presença dos judeus que foram para aquela terra abençoada, fugindo
da perseguição nazifascista. Houve uma convivência, até certo ponto,
pacífica. Em novembro de 1947, há exatos 57 anos, a ONU aprovou
uma resolução distribuindo a ocupação da região. Foram destinados
15.000km2 ao Estado de Israel e 11 .000km2 ao Estado palestino. Com



249
o crescente processo de militarização do Governo de Israel, hoje
praticamente não existe o Estado palestino. O Estado de Israel
ocupou 78% das terras destinadas aos palestinos, pela ONU.

Hoje, a paz naquela região depende de uma interferência decisiva e
da pressão do movimento pela paz, em todo o mundo, para deter a
mão assassina do Presidente recentemente eleito. Este é responsável
pela intromissão e pela insanidade da ocupação do Governo de Anel
Sharon , que chegou ao ponto de estabelecer o muro do "apartheid". E
a humanidade presencia essa situação! Um muro do "apartheid", que,
além de provocar distância e delimitar o território palestino, destruiu
64% das oliveiras, base da produção do azeite e da movimentação da
economia. A ocupação da Palestina, não apenas a ocupação militar
ou a destruição das pessoas, é a negação da possibilidade da
sobrevivência econômica.

Registro a fala de uma jovem palestina de 23 anos, durante o Fórum
Social Mundial: "Hoje, o sentimento comum entre os jovens palestinos
é a depressão. A maioria dos jovens com mais de 15 anos pensa que
a solução é jogar pedras. Eles se sentem com medo e sem
possibilidades de um futuro melhor. Acordam de manhã e têm que
verificar se a escola está aberta. Os israelenses colocaram "check
points" e às vezes não se pode ir à escola. São os instrumentos de
cerceamento livre dos palestinos em sua terra. Se a escola está
aberta, os estudantes se vestem e vão à aula. Uma viagem que gasta
normalmente 15 minutos, acaba gastando mais de duas horas. Antes,
saíam às 6 horas da manhã. Agora, precisam sairás 4 horas.

Então, o espírito deles está aterrorizado. Eles têm de ir por uma
estrada paralela, às vezes enfrentando uma chuva de balas".

O que espera a juventude palestina do futuro? Na entrevista, o
repórter indaga: "Por que muitos homens-bomba palestinos são
jovens?". Ela diz: "Se eu dissesse a qualquer um aqui, vá até o
telhado e se jogue lá de cima, alguém iria? Claro que não. E por quê?
Porque você tem uma família que ama, uma casa, uma identidade,
uma universidade para freqüentar. Logo, não quer perdê-las. Mas os
palestinos perderam tudo, não têm mais nada, especialmente aqueles
que perderam muitos parentes ou ficaram inválidos e os que não têm
dinheiro para alimentar suas crianças. Ou seja, praticamente não têm
nada a perder, a não ser o fato de respirar".
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Esse é o sentimento de uma jovem palestina. E exatamente esse
sentimento que faz com que nós, que defendemos o Estado palestino,
que nos incorporamos ao movimento pela paz, comprometamo-nos e
nos solidarizemos com o povo palestino, que quer fazer eleições livres
para escolher o sucessor de Yasser Arafat. Todavia, essa eleição
dependerá de uma decisão do Governo de Israel. Ou seja, ele terá de
permitir que as eleições sejam livres. Por isso, neste momento,
sabendo da incorporação e da preocupação desta Casa com a paz,
encaminharemos um requerimento, por meio do qual nos
solidarizaremos com a Autoridade Palestina e com o povo palestino,
em defesa do seu Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Jô Moraes,
além de parabenizá-la, abordarei a questão da Palestina, neste dia do
anúncio do falecimento de Vasser Arafat, o grande líder do povo
palestino.

Nesta Casa, já realizamos reunião especial para homenagear o Dia
Internacional de Luta pelo Estado Palestino, ocasião em que
contamos com o Embaixador da Palestina no Brasil, além de diversas
autoridades e de vários palestinos que lutam pela construção daquele
Estado no mundo. Além dessa, esta Assembléia Legislativa prestou
outras homenagens e solicitou a construção do Estado palestind.

Apresento outro requerimento, o que desejo fazer junto com a
Deputada Jô Moraes. "Requeiro seja consignado nos anais desta
Casa voto de pesar pelo falecimento do Presidente da Autoridade
Nacional Palestina Mohamed Abed Arouf Arafat - Yasser Arafat -
símbolo da resistência palestina, o qual teve sua vida pautada pela
abnegação, perseverança e desejo de libertar seu povo da opressão
israelense e conquistar o tão sonhado Estado palestino.

Arafat, nascido no Cairo, em 24/8/29, logo começou a ser chamado
de Yasser, que significa fácil ou sem problemas. Maior guerreiro das
últimas décadas em favor da independência do povo palestino e do
reconhecimento do Estado palestino, Arafat combateu tanto com
armas como com seu discurso. Escapou de mais de 50 atentados e foi
levado ao exílio, retornando aos territórios ocupados da Cisjortânia e
da Faixa de Gaza como a maior esperança da Palestina.

Tornou-se um herói para o seu povo por várias conquistas, por
exemplo, o reconhecimento da Organização para a Libertação da
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Palestina - OLP - como uma das representantes legítimas do povo
paestino e o acordo assinado com o Primeiro-Ministro israelense
Yitzhak Rabin, que daria autonomia gradual aos palestinos da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Apesar de em 1994 ter sido coroado
com o Prêmio Nobel da Paz, Arafat faleceu aos 75 anos sem que seu
Estado, graças a uma minoria do Estado israelense, fosse, de fato,
constituído".

Nós, da Assembléia Legislativa, devemos essa homenagem a
Yasser Arafat, que lutou pela construção de um Estado para o seu
povo.

Espero que esse voto de pesar conste nos anais desta Casa e, para
tanto, precisa ser aprovado pelo conjunto dos Deputados. Desejo que
a Deputada Jó Moraes, brava companheira, combatente, lutadora em
defesa do Estado palestino, possa assinar comigo esse requerimento.

O Deputada Jô Moraes - Muito obrigada pelo aparte, Deputado
Rogério Correia. Sem dúvida nenhuma, o desejo do povo israelense é
a paz. Em recente correspondência, uma estudante judia enviou uma
carta à União da Juventude Socialista do Brasil, na qual registrava a
visão verdadeira do povo palestino. Ela dizia: (- Lê:)

"Hoje Israel celebra seu 54° Dia da Independência. Eu ainda não
vejo como um povo ocupador é independente. Eu estou certa de que,
um dia, o povo palestino irá celebrar o seu próprio Dia da
Independência - espero que seja logo. Hoje eu peguei um documento
de um rapaz palestino de um campo de refugiados, próximo a Nablus,
chamado 'Campo de Refugiados Askar', que diz que as pessoas lá
estão sendo deixadas sem comida, água e eletricidade nos últimos 11
dias".

Esse depoimento é de uma jovem judia, que expressa o
pensamento de um povo que quer a paz. O povo judeu assim como o
povo palestino necessitam que se respeitem a resolução da ONU e
que se restabeleçam as fronteiras aprovadas naquela organização
mundial, para que os dois Estados - Palestina e Israel - possam
conviver em paz, cada um cuidando de seu desenvolvimento
ecnômico e das possibilidades de desenvolvimento cultural do seu
povo.

O povo brasileiro não pode deixar de se incorporar a esse
movimento de defesa do povo palestino. A guerra não interessa ao
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povo judeu, mas à indústria bélica de um país que se considera
dono do mundo, os Estados Unidos, que têm um governo sustentado
pela indústria bélica e que precisa estimular conflitos e guerras em
vários lugares, sobretudo numa região rica em petróleo, cuja
instabilidade política facilita a interferência e a intervenção de tropas
americanas naquele processo.

Por isso deixamos aqui toda a nossa solidariedade ao povo
palestino. Compreendemos que a paz ali não depende de um desejo
da Autoridade Palestina, mas sim da desocupação dos territórios por
Israel, consolidados para o Estado palestino por meio de resolução da
Organização das Nações Unidas. Depende também da derrubada de
um muro que destruiu não só as possibilidades econômicas do
desenvolvimento do povo palestino, mas também a própria
possibilidade de informação, de troca, da presença de palestinos nas
universidades de Israel, onde a convivência era possível. Todos
sabem muito bem e já assistiram ao filme, em que a convivência de
jovens israelitas e judeus enfrenta preconceitos introduzidos por uma
concepção guerreira hegemônica contra a qual todos nós lutamos.

Por isso, incorporando-nos à solidariedade do pesar, também nos
unimos à integração, à luta pelo Estado Livre da Palestina, para que,
dessa forma, possamos verdadeiramente realizar a homenagem que
Vasser Arafat merece neste momento. A homenagem a Vasser Arafat
é assumir, como nossos, os ideais da construção de uma região de
paz e do Estado da Palestina.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.!
• Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, primeiro gostaria de

parabenizar a Deputada Jô Moraes, por seu pronunciamento, e o
aparte do Deputado Rogério Correia.

Na sessão extraordinária de ontem à noite, eu já apresentava a
minha preocupação em relação a uma mobilização dos estudantes da
PUC Minas, do Coração Eucarístico e também das unidades de
Contagem, Betim e São Gabriel. Há algum tempo, eles Vinham
apresentando várias reivindicações, relatando alguns problemas e
denunciando que nem sequer estavam sendo ouvidos pela reitoria
daquela Universidade.

Apresentei um requerimento com várias considerações, e solicitei
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que o Reitor recebesse os estudantes em audiência. Essas
considerações são bandeiras de lutas e questões importantes para os
estudantes. Trata-se de quatro pontos básicos. Primeiro, que não haja
o raumento de 17% na mensalidade, o que seria bem acima da
inflação. Segundo, os alunos bolsistas têm descontos durante dez
meses do ano, mas, nos dois meses de matrícula, não há descontos.
Então, eles não são carentes na hora da matrícula? Muitos alunos
bolsistas já saíram da faculdade, porque não tiveram condição de
pagar o valor integral da matrícula. Terceiro, os alunos solicitam um
investimento maior em pesquisa e em extensão, o que é legítimo.
Reivindicam a possibilidade de haver um fórum permanente de
discussão com a Universidade. Não é legítimo o que aconteceu hoje,
pela manhã, quando os estudantes me comunicaram que a tropa de
choque da Polícia Militar entrou na universidade. Saí correndo da
reünião extraordinária deste Plenário, para resolver o problema. Isso
não ocorreu nem durante o regime militar. Vários estudantes foram
agredidos, inclusive por "spray" de pimenta. A única coisa que os
estudantes queriam era um espaço legítimo de negociação com a
universidade.

Éstamos indignados e, por meio da Comissão de Educação,
apresentaremos requerimento pedindo uma audiência pública.
Esperamos contar com a presença dos representantes da
universidade e dos estudantes dos diretórios centrais, tanto da PUC
Coração Eucarístico, quanto de Contagem, Betim e São Gabriel.

Eles apresentaram um requerimento ao Reitor da PUC Minas com
as seguintes propostas. (- Lê:)

"Os estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
do "campus" Coração Eucarístico e das unidades Contagem, Betim e
São Gabriel vêm, representados por seus respectivos diretórios
centrais requerer o que se segue: seja aberto, a partir do primeiro
semestre de 2005, processo seletivo para concessão de bolsas
também aos alunos veteranos; sejam mantidos, para o ano de 2005,
os valores de hora-aula vigentes no ano de 2004, sem o aumento
astronômico de 17%; aplicação para todos os alunos bolsistas do
percentual de bolsas concedidos pelo Apoio Comunitário da
Universidade também na taxa de matrícula - a mensalidade é em
média de R$700,00; seja autorizada a retroatividade das bolsas
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educacionais em caráter definitivo; a realização, ainda, neste
semestre, de reavaliação das bolsas concedidas pelo Apoio
Comunitário no segundo semestre de 2004; e a reavaliação dos
critérios de concessão de bolsas adotados pela PUC Minas Gerais,
com a efetiva participação do corpo discente representado pelo
Diretório Central dos Estudantes da universidade."

Requerem para os alunos inadimplentes: estudo sobre a efetivação
de suas matrículas - como eles querem pagar, que se abra um
processo de negociação com esses alunos -; concessão de bolsa com
adoção de critério relâmpago; revisão dos valores exorbitantes de
taxas, multas, juros e correção, e possibilidade de parcelamento dos
débitos.

Requerem também seja feita uma reforma do estatuto da PUC-MG e
atendida uma questão legítima, reivindicação antiga dos estudantes:
eleições diretas, com a participação de todo o corpo discente para a
escolha do Reitor da universidade, e concessão de autonomia
administrativa e financeira às unidades de Contagem, Betim e São
Gabriel.

São reivindicações simples, normais, do movimento estudantil, lá
representado por várias lideranças da UEE e da UNE.

Fiquei muito triste com a maneira dura com que foram tratados, com
a presença da tropa de choque dentro da universidade. Infelizmente,
não fui recebido por nenhum representante da universidade. Sabemos
que não é assim que se faz política educacional.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentá-lo,
Deputado Weliton Prado, pela sua presença, hoje, na PUC, atendendo
a convite dos alunos e reconhecendo todo o valor daquela
universidade. Aliás, o "campus" da PUC foi implantado em Betim,
quando era Prefeita a Deputada Maria do Carmo Lara. De forma
alguma, não posso aceitar que não haja diálogo nessa universidade,
que tem tradicionalmente, não só um nome, mas um trabalho sério.
Não podemos deixar que as portas se fechem e que não haja diálogo
profícuo com os alunos, com os quais também sou solidária. Sabemos
que o espaço de entrosamento, de diálogo, com a comunidade é
fundamental em qualquer universidade, para que ela possa cumprir,
de fato, o seu papel social.

Como membro suplente da Comissão de Educação, gostaria de
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solicitar a V. Exa. a oportunidade de assinar esse requerimento
para que possamos assumir juntos essa luta em prol dos estudantes
universitários. Obrigada.

O Deputado Weliton Prado Com certeza, Deputada Maria Tereza
Lara. Sabemos da sua preocupação de professora e educadora e do
seu trabalho junto à Comissão de Educação. Assinaremos esse
requerimento em conjunto e faremos essa audiência pública o mais
rápido possível.

Como disse, se avaliarmos a história do movimento estudantil,
concluiremos que, praticamente, todas as mudanças e transformações
que ocorreram no País tiveram a participação efetiva da juventude e
dos estudantes, seja na Inconfidência Mineira, seja na abolição da
escravatura, seja na luta em defesa do petróleo brasileiro, contra a
ditadura militar, que castrava todos os direitos civis do povo,
torturando e matando os que se colocavam contra o Governo, seja na
campanha das Diretas Já, pelo direito do voto para Presidente da
República, seja na luta contra o Governo neoliberal de Fernando
Henrique Cardoso, seja no "impeachment" de Collor, seja contra a
guerra de Bush. Em todos os momentos decisivos do País e do
mundo, os estudantes estiveram à frente.

Não podemos permitir, de maneira alguma, tropa de choque dentro
de. uma universidade. Isso não ocorria nem na época do regime
militar! Os estudantes fazem reivindicação justa. Não podemos
peimitir aumento de 17%, acima da inflação. E mais que justo os
alunos que têm bolsa durante o ano todo terem desconto na matrícula,
eleição direta para Reitor e maior investimento em pesquisa.

A Comissão de Educação está sensibilizando a Reitoria da PUC
para que tenha um canal aberto de negociação, de diálogo
permanente, com os representantes dos diretórios centrais dos
estudantes, que representam todos os alunos, em torno de 45 mil.

Sr. Presidente, estou muito feliz; aliás, na noite de ontem,
conversava com a Deputada Jô Moraes. Participamos de todo o
processo de negociação para votar o projeto que dará possibilidade
de o gasoduto chegar até a cidade de Uberlândia, luta antiga das
lideranças políticas do Triângulo, das associações comercial e
industrial, da FIEMG, da Câmara dos Vereadores e dos Deputados.

Comemoramos, graças à participação do Governo Federal, a
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possibilidade de o gás natural chegar ao Triângulo Mineiro, O gás
natural, utilizado em indústrias e carros, é uma das fontes energéticas
mais baratas e menos poluentes, e contribuirá com o desenvolvimento
da região, com a atração de novas indústrias. E as pessoas que se
utilizam do transporte terão, ainda, o custo mais barato.

Estamos felizes com a aprovação do projeto com 54 votos
favoráveis. A GASMIG, controlada pela CEMIG, é a concessionária do
serviço de distribuição de gás canalizado no Estado, ofertando, hoje,
3.000.000m31dia de gás natural combustível em Belo Horizonte, Betim,
Contagem, lbirité, Santa Luzia, São José da Lapa, Vespàsiano,
Barbacena e Juiz de Fora. A partir da associação entre a GASMIG e a
GASPETRO, será possível ampliar a oferta de gás para, pelo menos,
6.500.000m3/dia, atendendo as regiões do Triângulo Mineiro, Vale do
Aço e Sul de Minas.

As regiões do Vale do Aço e do Sul de Minas serão atendidas pela
duplicação do gasoduto que vem do Rio de Janeiro. O gasoduto de
São Carlos, em São Paulo, atenderá o Triângulo Mineiro, passando
por Uberaba até chegar a Uberlândia, num total de 400km de
tubulação. O custo da obra, prevista para começar no ano que vem, é
de US$145.000.000,00.

Na proposta orçamentária do Estado para 2005, estão previstos
R$118.909.203,00 para a construção de 224km de gasodutã para
atender essas regiões. O montante restante será investido pela
GASPETRO, com a aquisição de 40% das ações da GASMIG. O
projeto aprovado na Assembléia estabelece, ainda, compromissos de
a PETROBRAS e a GASMIG construírem e operarem sistemas de
transporte e de distribuição de gás. Além disso, a CEMIG e a
GASPETRO ficarão proibidas de vender ações da GASMIG por sete
anos, contados da assinatura do acordo, até que ocorra o incremento
de 3.500.000m3/dia da capacidade de transporte e de distribuição de
gás.

Estou muito feliz, porque o desenvolvimento econômico dessas
regiões será impulsionado com mais indústrias e comércio praticando
preços mais baratos. Como Deputado Estadual, fico contente de ter
votado para essa possibilidade de ajuda efetiva do Governo Federal.
A compra de 40% das ações da GASMIG pela PETROBRAS
possibilitará a chegada do gasoduto ao Triângulo.
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As parcerias entre os Governos Estadual e Federal são

importantes. Entretanto, não podemos permitir que o Governo do
Estado se aproprie de programas do Governo Federal, o que vemos
na grande mídia. Espero que as lideranças sensibilizem o Governador
para que seja mais sincero na divulgação das ações do Governo
Estadual.

Amanhã, o Governo do Estado dirá: "Nós, do Governo do Estado,
garantimos o gasoduto no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas e no
vale do Aço", o que, infelizmente, não é verdade, pois 40% das ações
que viabilizarão o gasoduto advêm de recursos do Governo Federal,
por meio de PETROBRAS.

O Governo Estadual tenta apropriar-se de programas do Governo
Federal tais como: Luz para Todos, Bolsa - Alimentação e outros. E
preciso que haja parcerias, mas devem ser divulgadas de forma
verdadeira, e não da maneira como vem sendo feitas. Anúncios
publicitários afirmam que o Governo Estadual faz tudo sozinho.

2 projeto que determina que as crianças devem ingressar na escola
com 6 anos de idade é somente para as escolas estaduais.
Entretanto, com a municipalização do ensino, a maioria das escolas
estaduais transferiram a responsabilidade aos municípios e aos
Prefeitos. Em algumas cidades são criados projetos piloto divulgando
para todo o País que, em Minas Gerais, todas as crianças ingressam
nas escolas com 6 anos de idade. Se V. Exa. for a Uberlândia, ao
Norte de Minas, à Zona da Mata e ao Sul de Minas, constatará que
isso é demagogia.

Estou feliz, pois, graças à efetiva participação do Governo Federal,
haverá a possibilidade de o gasoduto chegar até o Triângulo Mineiro,
Uberaba, Uberlândia e vale do Aço. Muito Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
9 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
2 Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente, telespectadores da TV Assembléia, trouxe um relatório do
trabalho que realizamos à frente da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE.

Muitas vezes, não entendemos determinadas considerações. Um
Governo, que, permanentemente, )usca parceria é criticado por isso.
Critica-se o atendimento e o investimento na educação e a
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permanente busca de entendimento entre governos, cujo
beneficiado é o cidadão de Minas Gerais, o que não dá para entender.
Temos acompanhado entendimentos entre o Governo Estadual e o
Federal; cujo beneficiário é o cidadão mineiro, e espero que continue
assim.

Existem críticas à atuação do Governo Federal, e, como exemplo,
podemos citar a compra de 16.000.000m 3 de gasoduto, quando o País
necessita apenas de 6.000.000m 3. Ressalto que tudo foi pago em
dólares.

Entretanto isso não diminui a importância da parceria constituída
entre o Governo Estadual e o Federal, pois o gás é importante para o
desenvolvimento do Estado, assim como é importante o atendimento
das crianças acima de 6 anos de idade na educação infantil.

O desenvolvimento de um povo não depende apenas da. plena
implementação de modelos de política econômica e do crescimento
de seus indicadores, mas de um equilíbrio dos desafios sociais e da
distribuição de renda gerada por essa riqueza.

A estrutura social vigente no País tem ferido os direitos
fundamentais da maioria dos cidadãos brasileiros: há elevados índices
de desemprego; crianças deixam a escola para trabalhar; mulheres
têm sido vítimas de discriminação; portadores de deficiência sofrem
com a inexistência de acesso aos prédios públicos; e as crianças
estão abandonadas à própria sorte.

A convite do Governador Aécio Neves, dediquei os primeiros 500
dias de meu terceiro mandato de Deputado Estadual ao combate
desses males. Ao criar a SEDESE, o Sr. Governador incumbiu-me de
articular as políticas público-sociais, tendo como principal meta elevar
o índice de Desenvolvimento Humano - IDH - de Minas Gerais,
atualmente o 11° do Brasil. Nesse período viabilizamos mais de 40
programas, que foram implantados ou ampliados, tendo sempre o
apoio e a prestigiosa presença dos meus colegas e das minhas
colegas desta Casa.

Gostaria de destacar algumas dessas ações. Na área antidrogas,
primeiramente com o Subsecretário Prof. Elias Murad e agora com o
Subsecretário Clóvis Benevides, realizamos o 1 Encontro de
Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, com a participação de
200 entidades, visando adequá-las às normas da Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária - ANVISA.

Na área de assistência social, com o Prof. Rômulo Viegas como
Subsecretário, tivemos o programa de inclusão social de famílias
vulnerabilizadas, que inclui mais de 20 ações, dando maior atenção à
criança, ao idoso e ao portador de deficiência. Esse programa é um
dos projetos estruturadores do Governo, e ressalto a importante
participação da Assembléia Legislativa e da Comissão de Participação
Popular, que contribuiu bastante para isso. Por meio de nosso
gàbinete, estamos propondo a ampliação dessas ações neste grande
prógrama.

Na área de direitos humanos, também muito foi feito, em especial
pela criança e pelo adolescente. Devo fazer justiça ao fechamento do
Centro Educacional do Horto, que marcou o encerramento de uma
equivocada forma de atendimento à criança e ao adolescente. Eles
ficavam armazenados em grandes depósitos e agora passaram a ser
atendidos em casas-lares, em ambiente familiar, acompanhados por
pais sociais e educadores, ou seja, estão estudando e brincando em
uma comunidade, e não mais em uma instituição estigmatizada. Hoje
temos 34 casas-lares para portadores de necessidades especiais e 16
para crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco
pessoal e social.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o
abrigamento é um instrumento emergencial. Encontramos crianças
que estavam no Horto há mais de quatro anos. Com a ida dessas
crianças para essas casas-lares, 47 já retomaram às suas famílias, e
7 foram adotadas. A figura clara do abrigamento é algo temporário e
emergencial, pois criança tem de ser criada em uma família, e
trabalhamos o tempo todo para que isso aconteça.

Na área de direitos humanos, tive a oportunidade de presidir o
importante Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas. O
Governo do Estado o mantém com o Governo Federal e com outros
Estados. Ele tem proporcionado uma grande contribuição à justiça no
País, para que não haja impunidade em nosso Estado e para que
possamos garantir segurança e proteção àqueles que testemunharam
crimes.

E importante falar sobre o Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos. Em 2003, foram atendidos 2.031 familiares de
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vítimas de crimes violentos. Em 2004, até a nossa saída,
computamos já 834 atendimentos.

Na área do esporte, o Programa Curumim aumentou em 15% o
número de crianças atendidas. Atualmente, foram atendidas 5.500.
Neste ano, pela primeira vez, para os jogos do interior de Minas
Gerais, foram incluídas modalidades para portadores de deficiência
física, auditiva, visual e mental.

Ressalto também a importância da recuperação do Mineirão,
adequando-se esse espaço ao estabelecido no estatuto do torcedor,
para a realização de jogos internacionais. Neste ano, Minas Gerais
abrigou o jogo mais importante das eliminatórias para a Copa do
Mundo do Brasil contra a Argentina. Pudemos atender ao estatuto,
inserindo as cadeiras necessárias, sem que o Estado necessitasse
desembolsar nem um centavo. Foi realizada uma licitação, e o Estado
ofereceu às empresas interessadas a providenciar as cadeiras,
espaços de publicidade. Três empresas se apresentaram. A
vencedora gastou R$6.000.000,00 com a instalação das cadeiras no
Mineirão.

Alguns projetos para o Mineirinho e para o Mineirão não puderam
ser implementados, já que tivemos de abrigar os belo-horizontinos
vítimas das chuvas de 2003, que permaneceram no Mineirão por
praticamente um ano. Naquele tempo, foi impossível realizar outras
obras que eram nosso sonho. Esperamos que esse Governo ainda
cumpra a promessa de criar o museu do futebol no Mineirão, para
guardarmos a memória desse esporte mineiro. Esperamos que seja
realizada também a reforma, tão importante, do Mineirinho.

Quando chegamos à Secretaria, havia um estudo de privatização do
Mineirão e do Mineirinho. Com uma administração muito firme,
procuramos utilizar esses espaços para o povo de Minas Gerais,
atendendo aos cidadãos vítimas das chuvas, a fim de que aquela
estrutura tivesse um destino social. Infelizmente, recebemos criticas
ao nosso trabalho. Em momento algum se lembraram desses
atendimentos, mas se lembraram do aluguel do Mineirinho para a
realização de uma feira. O Mineirão e o Mineirinho sobrevivem dos
aluguéis, e não do atendimento às vítimas das chuvas, pois o Estado
não recebe recursos para isso.

0 Mineirão e o Mineirinho são sempre alugados para cultos, missas,
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espetáculos artísticos e feiras. Fica aqui o trabalho que procuramos
implementar à frente do esporte de Minas.

Gostaria de salientar também o programa Campos de Luz, que já
iluminou mais de 100 campos de futebol amador na Região
Métropolitana de Belo Horizonte, nas nossas vilas e favelas, dando
oportunidade para que nossas crianças e nossos jovens tenham lazer
à noite também. Esse programa trouxe segurança para a população
que ocupa esses espaços, que vive no entorno desses campos
completamente escuros à noite. Os números da polícia não deixam
dúvidas quanto ao êxito desse programa em relação à prevenção da
violência. Houve uma diminuição de 75% nas ocorrências de crimes
nos campos onde se colocou iluminação. Esse programa continua e
tem o objetivo de iluminar 300 campos de futebol em Minas Gerais.
Em alguns desses lugares, na sexta-feira e no sábado, mulheres da
comunidade se unem para fazer feiras, o que gera emprego e renda
para as famílias mais carentes que moram nesses lugares.

Na área do trabalho, em outubro de 2003, lançamos o programa
Primeiro Emprego Estadual, destinado a jovens de 16 a 24 anos, o
qual tem como finalidade promover a inserção de jovens no mercado
detrabalho e sua capacitação profissional. Como projeto estruturador
do Governo de Minas Gerais, inauguramos quatro Centros Públicos
de Promoção do Trabalho, novamente sem desembolso do Governo
do. Estado, em parceria com Prefeituras. Inauguramos o de Três
Marias, Congonhas e Ouro Branco, e, até o final deste ano, será
inaugurado o CPPT Gameleira. Os CPPTs são espaços de referência
pata acesso do trabalhador a todas as ações da política pública de
trabalho e renda: educação profissional, intermediação de mão-de-
obra, seguro-desemprego, orientação para o trabalho e microcrédito,
obtenção de documentos, elevação de escolaridade, inclusão digital.
E uma grande parceria com o Governo Federal, com o CODEFAT, e
com o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Agradeço ao Governador Aécio Neves a confiança em mim
depositada, ao designar-me para iniciar os trabalhos de integração
das políticas sociais em Minas Gerais, e a toda a equipe de servidores
da SEDESE o apoio que obtive durante o tempo que estive ali. Com o
sentimento de dever cumprido, retorno à Assembléia Legislativa,
sabendo que muito foi feito em tão pouco tempo à frente da
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Secretaria. Agradeço o apoio dos colegas Deputados e Deputadas,
e agradeço a Deus, a Jesus, apoio que nunca tem faltado na minha
vida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Ronaldo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores que
acompanham a TV Assembléia, trago, aqui, ao conjunto dos
Deputados, das Deputadas e do povo de Minas Gerais um balanço da
revisão participativa do Plano Plurianual, realizada nesta semana,
especificamente nos dias 9 e 10/11/2004, que significou um marco,
uma referência hoje irreversível para um processo de participação
popular na definição de prioridades do planejamento do Estado.!

No ano passado, a Assembléia Legislativa inaugurou esse processo,
com a participação aproximadamente de 200 entidades, que
apresentaram 203 sugestões ao plano encaminhado pelo Governador
Aécio Neves. Uma das sugestões apresentadas foi acolhida entre
muitas, transformando um conjunto de ações do Governo em um novo
projeto estruturador, ou seja, o n° 31, referente à inclusão social de
famílias pobres, à cargo da SEDESE, dirigida pelo ex-Secretário João
Leite, que manifestou o seu total apoio à incorporação dessas ações
como projeto estruturador.

De lá para cá, a Assembléia realizou várias ações, por exemplo, as
de capacitação e preparação da sociedade para o acompanhamento
do Plano Plurianual e a realização de um procedimento interno de
acompanhamento da execução orçamentária. Além disso, uma das
emendas populares apresentadas exigiu que, a cada ano, à plano
fosse revisado e avaliado, já que é muito comum, no Brasil, planos e
leis ficarem no papel. E muito comum aprovarmos um plano e nos
esquecermos dele. Mas a Assembléia de Minas deu o exemplo,
juntamente com a sociedade, incluindo na lei do Plano Plurianual essa
previsão de revisão anual.

Fizemos a revisão, por meio do processo de audiência pública, e
contamos com a participação de 230 entidades organizadas: setores
populares, ONGs, empresariado, centrais sindicais, movimentos de
natureza diversa, conselhos de políticas públicas e associações
municipais. Num trabalho intenso de dois dias, foram apresentadas
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194 sugestões de revisão. Esse processo realizado, com a
Secretaria Estadual de Planejamento, encaminhou a esta Casa todas
as informações, por meio dos gerentes de cada projeto estruturador,
para se discutirem com a sociedade os rumos do planejamento no
Estado.

O resultado de tudo isso foi qualitativamente importante. A primeira
constatação é que estamos no caminho certo, ao reafirmarmos a
necessidade de planejamento, acompanhamento e participação
popular na política pública. E importante que o Governo tenha rumo e
prioridade para que o planejamento seja acompanhado pela
população.

Q nível de execução orçamentária também foi discutido nessas
audiências públicas. Verificou-se que ainda está aquém do índice
desejado e esperado em nosso Estado, seja nos casos de execução
d& 40%, se considerarmos o orçamento total, incluindo as
transferências de outros entes federados, seja nos de 60%, caso se
considere apenas o recurso próprio do Governo Estadual; mas o fato
é que projetos estruturadores de áreas que têm vinculação
orçamentária e ação continuada, como é o caso da saúde e da
educação, possuem índices elevados de execução orçamentária. No
entanto, os novos projetos, em áreas que o Governo tem pouca
tradição de trabalhar, por exemplo, a área de habitação, possuem um
nível de execução orçamentária muito aquém do esperado pelo povo
mineiro.

A terceira conclusão é que esse processo não pode parar. No ano
que vem, pela lei, o Estado terá que apresentar a esta Casa, até o dia
15 de junho, uma avaliação qualitativa, de maneira regionalizada, de
todos os projetos estruturadores: da saúde, da educação, da
assistência e do desenvolvimento econômico. Essa é a previsão do
Plano Plurianual. Portanto, no ano que vem, já teremos condições de
avaliar a metade do caminho andado, os dois primeiros anos de
Governo, com indicadores sociais objetivos que mostrem onde
avançamos e onde precisaremos avançar.

Destaco o empenho da sociedade civil, que apresentou propostas
interessantes. Presentes nos grupos, as Deputadas Jô Moraes e
Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite puderam observar que
várias sugestões, desde que incorporadas por esta Assembléia,
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podem resultar numa melhoria de qualidade do planejamento e das
propostas do Estado. Por exemplo, na área da cultura, houve um
movimento que se organizou, realizou um fórum nesta Assembléia e
apresentou propostas objetivas de vinculação orçamentária, de
criação do fundo estadual da cultura, com o objetivo de transformar as
ações culturais também num novo projeto estruturador.

Houve propostas que buscam estender a merenda escolar ao ensino
médio no ano de 2005. Quantos jovens pobres ainda passam fome
nas escolas de ensino médio? Por que não acolher essa proposta?

Na área de gestão ambiental, também tivemos propostas, como a
efetivação do comitê de bacia do rio Jequitinhonha, tão importante
para a revitalização ambiental, cultural, social e econômica de uma
das regiões que tem um dos potenciais mais belos deste Estado, mas
que tem indicadores sociais perversos.

Houve também propostas que apontam para a implementação de
arranjos produtivo-econômicos em várias regiões do Estado, como um
pólo de confecções no Centro-Oeste mineiro. Destaco também
propostas na área da assistência social, como a implantação de um
programa estadual de proteção aos adolescentes ameaçados de
morte.

A sociedade civil está atenta à proposta orçamentária, tanto que
identificou que o Projeto n° 31 veio a esta Casa com uma indicação
orçamentária, em 2005, 8,7% menor do que o previsto para 2004. A
área social não quer cortes de recursos, mas, sim, a recomposição;
para tanto, apresentou, também, a sua proposta.

São 194 sugestões. Analisaremos, numa triagem feita num primeiro
momento, as pertinentes ao plano e ao orçamento. Cada uma
receberá um parecer da Comissão de Participação Popular.
Esperamos acolher o máximo de propostas e remetê-las à Comissão
de Fiscalização Financeira e ao Plenário, em processo de diálogo e de
construção política com as lideranças do Governo nesta Casa. A
seriedade que imprimimos no ano passado, com a Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, que fez com que 32 emendas
pudessem ser acolhidas, muitas delas realizadas, é o mesmo
processo construtivo que norteará a condução da ComisSão de
Participação Popular neste ano. Queremos também que todas essas
sugestões sejam, de alguma maneira, acolhidas, mesmo que algumas
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gerem requerimentos, audiências públicas e até mesmo
sensibilização de outros órgãos.

Porém, naquilo que for pertinente ao orçamento e ao plano,
desejamos sim o acolhimento da sociedade. A participação popular
veio para ficar no planejamento público do Estado.

2 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Gostaria de
aparteá-lo para dizer, em primeiro lugar, que o trabalho da comissão,
a qual V. Exa. preside, possibilita que esta Casa e o próprio Governo
conheçam além do que os técnicos do Governo procuram identificar
como prioridade para o Governo. Em segundo lugar, dizer que o
modelo de administração adotado pelo Governador Aécio Neves de
praticar realismo orçamentário - que, no passado, não havia - admite e
permite promovermos correções de rumo, pois falamos de algo real.
Não se está elaborando o orçamento de trás para a frente, como
geralmente sempre foi feito. Descobre-se quanto há de despesa para
depois estimar quanto haverá de receita. Agora é diferente. O
Governador assume que há um déficit e uma dificuldade financeira no
orçamento, na LDO e, ao mesmo tempo, define suas prioridades e
seus projetos estruturantes, e diz como será o seu Governo. A
previsão é exatamente essa. O PPAG é uma proposta para quatro
anos. Do seu total, aplica-se 114 no orçamento. Muitas vezes as
expectativas e as estimativas não se confirmam. Portanto os ajustes
sãonecessários.

À forma de execução orçamentária adotada por este Governo, com
essa modernidade administrativa e com esse realismo, permite que
façamos isso. Como sempre foi dito, a Assembléia Legislativa precisa
dedicar-se mais aos instrumentos de planejamento público, como o
PMDI, o PPAG, a LDO ou o orçamento, exatamente por isso. Quem
sabe conseguiremos retomar com as audiências públicas regionais?
Isso ocorrerá desde que realmente haja recursos, para não iludirmos o
povo que se encontra nas bases. Esse é um processo democrático
extremamente rico no qual deve haver participação da sociedade.

Parabenizo V. Exa. e reconheço a forma de administrar do
Governador Aécio Neves, que admite essas correções e esses
aprimoramentos.

O Deputado André Quintão - Deputado Miguel Martini, muito
obrigado. V. Exa. tem razão. Acredito que a Assembléia e a sociedade
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civil estão maduras. Numa sintonia com a área de planejamento do
Estado, poderemos retornar, no ano que vem, com as audiências
públicas regionais, visando à avaliação e à revisão do plano. Isso é
perfeitamente possível. Além disso, é um desafio que devemos
construir no interior desta Casa.

Finalizo, fazendo uma comparação que eleva o respeito desta Casa.
No Congresso Nacional, o projeto de revisão do plano federal, do PPA
do Governo Lula, está parado, pela ação da Oposição... A oposição
ao Governo Lula não constrói nada para o País. Lá vate a obstrução
absoluta e a barganha. Na Assembléia, a despeito do que, às vezes, o
Governador diz, os parlamentares da Oposição têm responsabilidade
para com o Estado. Esta Casa com os Deputados da base de
Governo também estimula a participação popular, para que os planos
andem e os bons projetos sejam aprovados em Minas Gerais.

No Estado, a Oposição demonstra como pode realizar oposição
construtiva, identificando as omissões, sem prejudicar os interesses
maiores do Estado. Muito obrigado.

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

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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 3.54712004, da Comissão de Transporte,
3.548/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.549 a 3.55112004,
da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Administração Pública - aprovação, na 14 Reunião Ordinária da 2
Séssão Legislativa Ordinária da 15o Legislatura, dos Requerimentos
nos 3.435/2004 e 3.436/2004, do Deputado Marcelo Gonçalves,
3.384/2004, da Comissão Especial da Silvicultura, 3.434/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo, 3.444/2004, do Deputado Leonardo
Moreira, e 3.454/2004, do Deputado Doutor Viana; de Meio Ambiente -
aprovação, na 20a Reunião Ordinária da 21 Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos nos 3.430/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, 3.44112004, do Deputado Doutor
Ronaldo, e 3.458/2004, do Deputado Laudelino Augusto; e de Saúde -
aprovação, na 20 Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.87412004, do
Deputado Rêmolo Aloise; e pela Comissão Especial da Fruticultura -
informando do final dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se) e
encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA FRUTICULTURA
Sumário

Introdução
II - Constituição e Objetivos
III - Trabalhos Desenvolvidos

- Reuniões na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
2 - Audiências Públicas externas
3 - Visitas técnicas
IV - Cenário da Fruticultura
1 - Transformações recentes e tendências
2 - Perfil da oferta global, brasileira e mineira de frutas
3 - Comercialização e consumo de frutas no Brasil e em Minas

Gerais
4 - Comércio exterior
5 - Características da fruticultura em Minas Gerais
5.1 - órgãos estaduais e demais instituições de fomento e apoio
5.2 - Financiamento e incentivos
5.3 - Pesquisa e desenvolvimento tecnológico
5.3.1 - Entidades executoras e financiadoras de pesquisa
5.3.2 - Repasses financeiros constitucionais para a FAPEMIG
5.4 - Defesa sanitária para a fruticultura



268
5.5 - Assistência técnica e capacitação para o produtor rural
5.6 - Os Centros Regionais de Informação e Inovação em fruticultura

e a integração de cooperativas e associações
5.7 - Depoimentos sobre outros temas
5.7.1 - Produção integrada de frutas - PIF
5.7.2 - Classificação e padrão de qualidade
5.7.3 - Agroindústria
5.7.4 - Fruticultura orgânica e familiar
5.8 - Especificidades das regiões produtoras	 .4

5.8.1 - Região Norte
5.8.1.1 - OProjetoJaíba
5.8.1.2 - O Perímetro Irrigado de Pirapora
5.8.2 - Região do Triângulo
5.8.3 - Região Sul
5.8.4 - Região da Zona da Mata
V - Conclusões
VI - Recomendações	 1

Anexos
1 - Projetos de lei
2 - Requerimentos
3 - Requerimentos aprovados
4 - Relação de documentos recebidos

- Introdução
A fruticultura vem se destacando cada vez mais no Brasil e no

mundo devido à sua reconhecida capacidade em promover o
desenvolvimento econômico e social nas regiões em que se instala.
Essa atividade tem elevada capacidade de geração de renda e de
empregos por área plantada, adequando-se bem tanto a pequenas
propriedades em regime familiar, quanto a grandes projetos
empresariais. Além disso, é forte indutora da instalação de pequenas
a grandes indústrias de sucos, polpas e doces em sua área de
influência, o que agrega valor aos produtos primários e favorece a
criação de novos empregos em áreas urbanas próximas às regiões de
plantio.	 1

Minas Gerais é bastante privilegiada para o desenvolvimento da
fruticultura. Além de sua grande extensão territorial, o Estado
apresenta condições de solos e clima que permitem a exploração de
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uma grande variedade de frutas de clima tropical e temperado
durante todo o ano.

À Assembléia Legislativa de Minas Gerais, reconhecendo a
importância da atividade para o crescimento do Estado, tem
direcionado atenções e esforços com vistas ao fortalecimento e à
expansão da fruticultura no âmbito estadual. No ano de 1998, a partir
de projeto de iniciativa parlamentar, aprovou-se a Lei n° 12.998, que
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências. Essa lei visa a incentivar o crescimento e a evolução de
toda a cadeia de produção de frutas, contribuindo para a geração de
empregos e para o aumento da renda no meio rural, especialmente
por meio de ações voltadas para a agricultura familiar.

Para atingir seus objetivos, a lei estabeleceu uma série de
atribuições ao Executivo, de grande relevância para o
desenvolvimento do setor, como:

zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as
áréas propicias ao cultivo das diferentes espécies frutíferas;
implantação de sistema de informação de mercado, interligando todos
os agentes da cadeia produtiva, para subsidiá-los na tomada de
decisões; elaboração de normas de classificação e padronização de
produtos e embalagens; controle fitossanitário dos materiais de
prQpagação de plantas; destinação de recursos específicos para
pesquisa, inspeção sanitária, assistência técnica e extensão rural;
assistência técnica gratuita aos produtores para a agricultura familiar;
ações de capacitação profissional de técnicos, agricultores e
trabalhadores; criação de benefícios fiscais e tributários para as
agroindústrias; disponibilização de linhas de crédito para investimento,
custeio e modernização da fruticultura.

Em 1999, o Governo criou um grupo de trabalho, coordenado pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA -, com representantes das Secretarias de Estado de
Planejamento, de Indústria, Comércio e Turismo, da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e da Sociedade
Mineira dos Engenheiros Agrônomos - SMEA -, com o objetivo de
traçar as metas e ações do Governo para a promoção da fruticultura
nas várias regiões do Estado. Por motivos diversos, o
desenvolvimento desse programa limitou-se à apresentação de um
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documento-síntese em 2000.
Com o mesmo objetivo, a Universidade Federal de Viçosa - UFV -,

em convênio com o SEBRAE-MG, desenvolveu e publicou em 2001
um extenso trabalho sobre a cadeia agroindustrial de frutas no Estado.
Conduzido por vários especialistas no assunto, o trabalho faz um
amplo e detalhado diagnóstico sobre todos os processos e etapas da
cadeia de produção de frutas nas regiões Norte, Sul, Zona da Mata e
do Triângulo Mineiro, Os dados, conclusões e recomendações
apresentados neste relatório, com poucas exceções, ainda refletem
com precisão o contexto atual da fruticultura naquelas regiões.

Na presente legislatura, foram apresentados nesta Casa •quatro
projetos de lei que dispõem sobre a criação e o desenvolvimento de
pólos de fruticultura em diferentes regiões do Estado. Os Projetos de
Lei n

o
s 676 e 677/2003, do Deputado Leonardo Moreira, dispõem

respectivamente sobre os pólos de fruticultura da Região Sul e da
Zona da Mata; o Projeto de Lei n° 990/2003, da Deputada Ana Maria,
dispõe sobre o pólo da Região Norte e, finalmente, o Projeto de Lei n°
1.212/2003, do Deputado Ricardo Duarte, dispõe sobre o pólo do
Triângulo Mineiro.

Em abril de 2004, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial da Assembléia Legislativa realizou, com a participação
de representantes de vários órgãos públicos e privados, uma
audiência pública para debater os projetos de lei citados. Naquela
reunião, o representante da FAEMG, Pierre Santos Vilela, fez a
seguinte afirmação:

"A Lei n° 12.998, de 1998, procurou atacar os pontos nevrálgicos da
fruticultura mineira, mas, na sua essência, não conseguiu fazer as
mudanças necessárias. Tanto é que desde 1996 nossa produção está
praticamente estagnada em um patamar de 2 milhões de toneladas
anuais, enquanto o Brasil, no mesmo período, deu um salto de 30
para 40 milhões de toneladas".

"Pólo de fruticultura não se cria, desenvolve-se a partir de uma
concentração de empresários. Os pólos já existem, os empresários
estão lá querendo investir, ampliar e desenvolver. Na verdade, o que
falta é a infra-estrutura, que se faz com conhecimento, organização,
informação e acesso à linha de crédito decente. Infelizmente não há
no BDMG nenhuma linha de crédito que atinja a fruticultura e que
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atenda a esse segmento. Não temos instrumentos de crédito no
Estado".

constata-se, assim, que os segmentos envolvidos com a fruticultura
mineira têm consciência crítica sobre o papel do Estado e da iniciativa
privada no ramo do domínio econômico. O setor já conta, também,
com diagnósticos técnicos precisos sobre suas demandas e
potencialidades. Este relatório busca, antes de reproduzir tais estudos,
refletir o conteúdo das informações coletadas ao longo dos intensos
trabalhos desenvolvidos pela Comissão, além de, sobretudo, apontar
as políticas públicas necessárias à consolidação e expansão da
fruticultura em Minas Gerais.

E importante ressaltar que a maioria dos dados estatísticos
apresentados neste relatório foram fornecidos pela FAEMG,
contribuição pela qual esta Comissão só tem a agradecer. Além disso,
forám incluídos dados extraídos das apresentações e dos debates
feitos pelos especialistas, bem como dos diversos documentos
encaminhados ou pesquisados no decorrer dos trabalhos.

II - Constituição e objetivos
A requerimento dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João,

Ricardo Duarte e outros, esta Comissão Especial foi instituída com o
objetivo de, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a situação
da: fruticultura mineira, bem como de criar soluções e melhores
possibilidades para sua expansão e desenvolvimento.

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados
Laüdelino Augusto (Presidente), Carlos Pimenta (relator), Ana Maria
Resende, Leonardo Quintão e Roberto Ramos. Como suplentes,
foram designados os Deputados Ricardo Duarte, Wanderley Ávila,
Luiz Humberto Carneiro, Leonardo Moreira e Giberto Abramo.

Para atingir seus objetivos, a Comissão buscou, em parceria com as
instituições e pessoas convidadas, compor um panorama sobre os
divérsos aspectos relacionados à cadeia produtiva das frutas,
idebtificar entraves e potencialidades e propor ações, alternativas e
políticas públicas para o fortalecimento dessa atividade em Minas
Gerais.

A Comissão foi instalada em 26/5/2004, com a eleição do
Presidente, do Vice-Presidente e a indicação do relator. Na reunião do
dia 6/7/2004, foi aprovado requerimento em que se solicitava a
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prorrogação do prazo por mais 30 dias, para a conclusão dos
trabalhos. Em virtude do processo eleitoral e por acordo de seus
membros, a Comissão teve seus trabalhos suspensos no período de
10/9 a 18/10/2004.

III - Trabalhos desenvolvidos
Tendo em vista a variedade dos aspectos relacionados à fruticultura,

a Comissão aprovou uma pauta de reuniões privilegiando a
participação de representantes dos diversos segmentos da cadeia de
produção frutas, como produtores, trabalhadores, cooperativas,
sindicatos, órgãos governamentais de pesquisa, fiscalização e
assistência técnica, universidades, agentes financeiros, indústrias,
entidades de classe, etc.

Considerando-se a especificidade dos temas e a necessidade de
serem conduzidos debates técnicos, decidiu-se que alguns órgãos e
entidades deveriam ter assento permanente em todas as reuniões.
Com esse propósito, foram convidadas as seguintes instituições:

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA -; Delegacia Federal da Agricultura no Estado de Minas Gerais
- DFA-MG -; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais - EMATER-MG -; Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Estado de Minas Gerais - EPAMIG -; Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -; Federação dos Trabalhadores da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE -; Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba -
CODEVASF -; Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais - OCEMG -; Universidade Estadual de Minas Gerais
de ltuiutaba; Universidade Federal de Uberlândia - UFU; Universidade
Federal de Viçosa - UFV.

Além desses colaboradores permanentes, outras entidades foram
convidadas para reuniões especificas, de acordo com o assunto a ser
discutido. Dessa forma, foram realizadas dez reuniões nas
dependências da ALEMG, quatro audiências públicas no interior e
cinco visitas técnicas a projetos de fruticultura em Minas Gerais e em
Pernambuco. As respectivas datas, temas e participantes estão
listados a seguir.



273
1 - Reuniões na Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais
26/5/2004 - Eleição do Presidente e do Vice-Presidente, designação

do relator e fixação do dia e do horário das reuniões ordinárias.
3/6/2004 - Aprovação do cronograma dos trabalhos da Comissão.
15/6/2004 - Panorama da fruticultura no Brasil e em Minas Gerais.
Expositores:
!José Silva Soares, Presidente da EMATER-MG; Adriana Prado

Bicalho, da DFA-MG -; Alex Douglas Demier, da CODEVASF; Cláudio
Wagner Castro, do SEBRAE; Flávio Alencar D'Araújo Couto, da UFV;
Pierre Santos Vilela, da FAEMG.

9ebatedores: Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA;
Francisco Linhares Borges, do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Rio Pomba; José Wanderley Médici, do Centro
Regional de Fruticultura da Zona da Mata - CREFRUTA; Lucas Rocha
Carneiro, da SEAPA; Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do
IMA.

22/6/2004 - Pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a
fruticultura - desenvolvimento e produção de variedades e mudas;
técnicas de produção; beneficiamento pós-colheita; processos de
industrialização; transferência de tecnologia; parcerias entre entidades
públicas e privadas, e financiamento de projetos de pesquisa.

Expositores: Maria Efigênia Brandão Póvoa, da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Enilson Abrahão, da EPAMIG
de Lavras; Josafá Araújo Fernandes, do Banco do Nordeste do Brasil -
BNB -; Márcio Ribeiro do Vale, da UFLA; Marlon Cristian Toledo
Pereira, da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

Debatedores: Adriana Prado Bicalho, da DFA-MG; Cláudio Wagner
Castro, do SEBRAE-MG; Dalmo Lopes Siqueira, da UFV; Flávio
Alencar D'Araújo Couto, da UFV; Francisco Linhares Borges, do
CEFET - Rio Pomba; José Wanderley Médici, do CREFRUTA; Lucas
Rocha Carneiro, da SEAPA; Pedro Luiz Ribeiro Hartung, do IMA;
Pierre Santos Vilela, da FAEMG; Rubem Ramalho Sobrinho, da
EMATER.

29/6/2004 - Financiamento, tributação e incentivos para a cadeia de
produção

Expositores: Carlos Tadeu de Meio, do Banco do Brasil; Fernando
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de Castro Santos, da Companhia Nacional de Abastecimento em
Minas Gerais - CONAB -; Paulo Roberto Rocha Brant, Diretor do
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG -;
Geter Arantes Dias Júnior, Vice-Presidente do Centro Regional de
Informação e Inovação em Fruticultura do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba - CRIIF - Uberlândia.

Debatedores: Adriana Prado Bicalho, da DFA-MG; Alessandro
Chaves, do SEBRAE-MG; Cláudio Diniz, do BDMG; Cláudio Vagner,
do SEBRAE-MG; Cristiano Gouvea, do CRIIF - Uberlândia; Flávio
Alencar D'Araújo Couto, UFV; Francisco Linhares Borges, do CEFET -
Rio Pomba; Heider Francisco Barros de Figueiredo, da Associação
dos Fruticultores de Lavras - Frutilavras -; José Carlos Fraguas, da
EPAMIG de Lavras; José Olímpio Nardeli Monteiro de Castro, da
ABANORTE; José Wanderley Médici, do CREFRUTA; Lair Vítor
Pereira, da EPAMIG de Lavras; Leandro Soares Moreira, da
FETAEMG; Pierre Santos Vilela, da FAEMG; Tadeu Mendonça, da
Associação Mineira de Municípios - AMM -; Walter José da Silva, da
EPAMIG de Lavras.

6/7/2004 - Mercado interno e externo - contexto atual e perspectivas
de expansão; estruturas de comercialização; parceria entre produtores
e indústrias processadoras; agregação de valor; infra-estrutura de
escoamento e distribuição; conquista de novos mercados e ações
para aumento de exportações.

Expositores: Edson Rezende, Presidente da Central de
Abastecimento de Minas Gerais S.A.-CEASA-MG -; Gilson Santos
Neves, da CEASA-MG -; Flávio Alencar D'Araújo Couto, da UFV -;
Fernando de Castro Santos, da CONAB -; Luiz Eduardo Dumont, da
CONAB -; Maurício de Oliveira Pinto, do Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - INDI.

Debatedores: Adriana Prado Bicalho, da DFA-MG -; Alex Douglas
Martins Demier, da CODEVASF; André Domingos Nascimento, da
FRUTILAVRAS; Andréa Gilbert de Lima, da Associação Mineira de
Supermercados - AMIS -; Cláudio Vagner, do SEBRAE-MG -;
Frederico Ribeiro, do Instituto Euvaido Lodi - IEL - FIEMG -; Geraldo
Alves de Barros, do INDI; Heider Francisco Barros Figueiredo, da
FRUTILAVRAS; José Wanderlei Médice, do CREFRUTA; Leandro
Soares Moreira, da FETAEMG; Lucas Rocha Carneiro, da SEAPA;
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Pedro Luiz Ribeiro Hartung, do IMA; Pierre Santos Vilela, da
FAEMG; Rubem Ramalho Sobrinho, da EMATER.

51812004 - Programa de Desenvolvimento da Fruticultura -
PROFRUTA -; Produção Integrada de Frutas - PIF -; exigências de
qualidade e classificação; sanidade vegetal.

Expositores: Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA; João
Vicente Diniz, Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais; José
Rosalvo Andrigueto, do Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA -; Osmário Zan Matias, do MAPA; Francisco
Roberto Pinho, da DFA-MG; Pedro Luís Ribeiro Hartung, do IMA.

Debatedores: Adriana Prado Bicalho, da DFA-MG -; Cláudio
Wagner, do SEBRAE-MG -; Dirceu Colares, Presidente da
ABANORTE; Fábio Alencar de D'Araújo Couto, da UFV; Geraldo
Alves de Barros, do INDI; José Raimundo de Barros, do MAPA; José
Wànderlei Médici, do CREFRUTA; Juscelino Siqueira Rabelo, da
EMATER; Leandro Soares, da FETAEMG; Lucas Rocha Carneiro, da
SEAPA; Pierre Santos Vilela, da FAEMG; Sânzio Molica Vidigal, da
EPAMIG.

12/8/2004 - Fruticultura orgânica
Expositores: Debóra Cristina Siqueira, da Certificadora de Produtos

Orgânicos Sapucaí; Décio Karan, da EMBRAPA Milho e Sorgo;
Gilberto Bernardo de Freitas, da UFV; Leonardo Fernandes Moreira,
da EMATER; Míriam Ester Soáres, Presidente do Colegiado de
Agricultura Orgânica de Minas Gerais; Maria Beatriz Martins Costa,
Coordenadora da Biofach América Latina - RJ -; Rosina Guerra, da
Biofach América Latina - RJ -.

Debatedores: Adriana Prado Bicalho, da DFA-MG -; Geraldo Alves
de Barros, do INDI; Leandro Soares Moreira, da FETAEMG; Pedro
Luiz Ribeiro Hartung, do IMA; Pierre Santos Vilela, da FAEMG;
Priscila Lins, do SEBRAE-MG.

31/8/2004 - Confirmação da sigatoka negra em bananais da região
Sul de Minas

Expositores: Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor-Técnico do IMA;
Manoel Xavier, Diretor-Técnico da EPAMIG; Roberto Kazuhiko Zito,
daEPAMIG; Rubem Ramalho Sobrinho, da EMATER; Lucas Rocha
Carneiro, da SEAPA; Adriana Prado Bicalho, da DFA - MG; Pierre
Santos Vilela, da FAEMG; Cláudio Wagner, do SEBRAE-MG.
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9/9/2004 - Organização e gestão social da fruticultura
cooperativismo e associativismo, qualificação da mão-de-obra,
segurança no trabalho, fruticultura familiar, indústrias caseiras e
extrativismo de frutas nativas).

Expositores: Carlos Alberto Menezes Calazans, Delegado Regional
do Trabalho em Minas Gerais; Jésus Maria Ribeiro, do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR -; Ricardo Alves Oliveira,
da FETAEMG; José Geraldo Soares, Presidente da Associação dos
Agronegócios de Viçosa - ASSOV.

Debatedores: Cormarie Alecreche de Almeida, da EMATER de
Viçosa; José Vanderlei Médici, do CREFRUTA; Lucas Rocha
Carneiro, da SEAPA.

2 - Audiências públicas externas	 II

A Comissão realizou quatro audiências públicas nas regiões Norte,
Sul, Zona da Mata e Triângulo, com o objetivo de discutir propostas,
alternativas e políticas específicas para o desenvolvimento e a
expansão de seus respectivos pólos de produção de frutas.
2/8/2004 - Região Norte
Local: Centro Cultural do Distrito de Mocambinho, no Município de

Jaíba.
Expositores: Giovani Antônio da Fonseca, Prefeito Municipal de

Jaíba; Marcelino Dias Mariz, Secretário Municipal de Agricultura de
Jaíba; Acácio Júnior de Souza, Secretário Municipal de Administração
de Jaíba; Vereador Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de
Jaíba; Alessandro Borges, Vereador de Jaíba; Anderson Chaves,
Superintendente da CODEVASF em Minas Gerais; Lindomar Ferreira
de Souza, Presidente do Conselho de Administração do Distrito de
Irrigação de Jaíba; José Aparecido Naves Nascimento, do Conselho
de Administração do Projeto Jaíba; Júlio Renilson Ferreira, do
Conselho de Administração do Projeto Jaíba; Bernardino Gervásio
Araújo, Gerente Executivo do Distrito de Irrigação de Jaíba; José
Aloízio Nery, Gerente Regional da Emater para o Projeto; Jaíba;
Renato Pires, da EMATER de Jaíba; Ana Laura Chaves Veloso, da
EMATER de Jaíba; Carlos Isaildo Mendes, gerente de
desenvolvimento do BNB; José Adalberto Castro, Diretor-Presidente
da Associação dos Bananicultores do C-2.
10/8/2004 - Região Sul

rs
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Local: Fazenda Experimental da EPAMIG, no Município de Maria

da Fé.
Expositores: Karina Mori, Secretária Municipal de Agricultura de

Maria da Fé; José Francisco Neto, Prefeito Municipal de Gonçalves;
Joaquim César Martins, Secretário Municipal de Agricultura de
Brasópolis; Manoel Xavier, Diretor Técnico da EPAMIG; Luiz Eugênio
Santana Matos, Gerente da EPAMIG em Maria da Fé; Murilo de
Albuquerque Regina, da EPAMIG de Caldas; Adauto Ferreira
Barcelos, da EPAMIG de Lavras; Lair .Vítor Pereira, da EPAMIG de
Lavras; Mário Sérgio, da EPAMIG de Nova Porteirinha; Ângelo
Albérico Alvarenga, da EPAMIG; Nauto Martins, Gerente Regional da
EMATER de Itajubá e Caxambu; Deny Sanábio, da EMATER de
Caxambu; Júlio Cesar Fleming Seabra, da EMATER de Passa-Quatro;
Aroldo Lúcio Ribeiro Resende, Presidente do Conselho Municipal de
De envolvimento Sustentável de Pedralva.

19/8/2004 - Região do Triângulo
Local: Sindicato Rural do Município de Monte Alegre de Minas.
Expositores: Nelton Ferreira de Menezes, Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas; Nicodemus Antônio
Alvm Guerra, Coordenador de Governo de Monte Alegre de Minas;
Vicente Artur Sales Dias, Secretário de Agricultura de Araguari; Juraci
Miguel de Lima, Secretário de Agricultura de Santa Vitória; Paulo
Marinho de Oliveira, Vereador de Monte Alegre de Minas; Adélio Braz
Tinoco, Gerente Regional da EMATER de Uberlândia; Waldir Vicente
dos Santos, da EMATER de Uberlândia; Jair Maganha, da EMATER
de :Canápolis; Marilda Prudente Faria, da EMBRAPA de Uberlãndia;
Gustavo Velasquez Santos, do Banco do Brasil de Monte Alegre de
Minas; Geder Arantes, da G.A. Alimentos Ltda.; Hélvio Silva,
Presidente da Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Canápolis;
Cristiano de Gouveia Figueira, da Cooperativa dos Produtores de
Abacaxi de Canápolis; Augusmar Gouveia Gomide, do Centro
Regional de Inovação e Informação em Fruticultura - CRIIF-
Uberlândia; Edivaldo Alves Gonçalves, da Associação dos
Hortifruticultores de Monte Alegre de Minas.

24/8/2004 - Região da Zona da Mata
Local: Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET -, no

Município de Rio Pomba.
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Expositores: Giovani Messias Soares Baía, Prefeito Municipal de
Rio Pomba; João Carlos de Abreu Rocha, Presidente da Câmara
Municipal de Rio Pomba; Carlos Alberto Lopes, Prefeito de Piau; Luiz
Fernando Ribeiro, Prefeito Municipal de Dona Euzébia; Delfim Mendes
da Rocha, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Ponte
Nova; Marcos Paschoalin, Diretor Regional do CEFET de Rio Pomba;
Francisco Borges, do CEFET - Rio Pomba; Flávio Alencar DAraújo
Couto, da UFV; Gilberto Bernardo Freitas, da UFV; Paulo Carvalho
Fonseca, Gerente Regional da EMATER de Juiz De Fora; Marco
Aurélio Salgado Pires, da EMATER de Dona Euzébia; Ana Paula de
Oliveira Mares Guia, da EMATER de Piau; Marco Antônio Pereira
Lopes, do IMA de Juiz de Fora; José Vanderlei Médice, Presidente do
CREFRUTA; Carlos Alberto Condé, da Goody Indústria de Alimentos;
Henrique Kaufman Filho, da Kaufman Alimentos; Vanderley Antônio
Chilese, Diretor da FETAEMG.

3 - Visitas técnicas:
A Comissão realizou cinco visitas técnicas, com o objetivo de

conhecer especificidades de projetos de pesquisa, de produção, de
industrialização e de exportação de frutas: 17/8/2004 - Perímetro
Irrigado Senador Nilo Coelho, no Município de Petrolina, PE;
24/8/2004 - CEFET de Rio Pomba, onde se visitou o Centro de
Treinamento e os laboratórios de biotecnologia e de controle de
qualidade de alimentos; 24/08/2004 - Goody Indústria de Alimentos,
processadora de polpa de frutas, no Município de Ubá; 1 0/9/2004 -
Estação Experimental de Vinicultura e Enologia da EPAMIG, no
Município de Caldas; 2/9/2004 - Perímetro Irrigado de Pirapora, no
Município de Pirapora.

IV - Cenário da fruticultura
1 - Transformações recentes e tendências
Quando avaliamos a demanda por informações e tecnologia nos

últimos anos, fica claro que a fruticultura, entre as várias atividades do
agronegócio, é uma das mais evidentes e difundidas alternativas de
negócio no País atualmente. Dispersa por todo o território nacional, a
fruticultura se destaca economicamente nas regiões Sul (temperadas),
Sudeste e Nordeste (tropicais).

As transformações sociais, principalmente aquelas que afetam o
hábito de consumo da população, têm interferido de maneira, intensa
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nas relações entre os vários segmentos das diversas cadeias
produtivas. Assim, as relações tendem a ampliar a interdependência e
a especialização do setor produtivo rural, visando atender às
exigências crescentes de quantidade (escala de produção) e
qualidade intrínseca dos produtos.

Os consumidores procuram, cada vez mais, atender as suas
necessidades alimentares com uma dieta equilibrada, em que os
hortifrútis entram como importantes fontes de vitaminas e minerais.
Alguns fatores de mudança no perfil do consumidor maximizam a
tendência de aumento do consumo de hortifrútis In natura" ou
minimamente processados:

envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida,
pois pessoas mais velhas consomem mais frutas e hortaliças
(naturalmente ou por recomendação médica); novas tendências de
preocupação com a qualidade de vida (efeito-saúde) e com o valor
nutricional desses alimentos e seu efeito no organismo;
personalização do consumo, potencializando a exploração de novos
nichos de mercado.

Alteram-se, então, os paradigmas. Em vez de se produzir visando à
quantidade, o objetivo principal passa a ser a qualidade. Essa
tendência desafia as estruturas tradicionais de distribuição no País ao
mesmo tempo que proporciona o desenvolvimento de novos nichos de
mercado e oportunidades de negócios especializados dentro do setor.

Nas duas últimas décadas, as novas tendências do consumo
alimentar surgem e se disseminam rapidamente, de forma que novos
costumes se transformam em padrão de comportamento em pouco
tempo. Dessa forma, o consumidor assume um papel decisório e até
impositivo, bastante ativo, no padrão de qualidade dos produtos e na
sua seleção e distribuição.

Toma-se valor para o consumo o fato de um produto ser
considerado natural e de melhor qualidade, dotado de frescor, pureza,
sabor e valor nutritivo. Para atender a essas demandas, a cadeia de
produção deve investir na maior diversificação de produtos, e dirigi-los
• diferentes tipos de público-alvo, considerando, entre outros critérios,
• faixa etária dos consumidores.

São alguns dos fatores que justificam o aumento de demanda e do
comércio internacional dos produtos hortícolas em geral: a
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urbanização crescente e acelerada; tecnologias de transporte e
armazenamento de produtos perecíveis; sistemas de produção: mais
racionais e adequados às exigências dos consumidores quanto à
qualidade e segurança dos alimentos.

As mudanças mais significativas no perfil de consumo são
facilmente observadas nos países desenvolvidos, onde os
consumidores têm renda maior e, portanto, mais opções em sua dieta,
além de acesso a produtos de maior valor agregado, normalmente de
melhor qualidade nutricional. Nos Estados Unidos, o consumo de
frutas e vegetais cresceu 21% entre 1970 e 1998, em detrimento, por
exemplo, do consumo de café e de carne vermelha, que decresceram
30% e 12% no mesmo período, respectivamente.

Existem, portanto, dois vetores de mudanças que afetam
diretamente o negócio de frutas no Brasil e no mundo: o de consumo
e o de produção. O primeiro vetor, e mais importante, refere-se à
mudança de preferência dos consumidores, impulsionando o consumo
de frutas e derivados. A percepção de que as frutas são alimentos
saudáveis, nutritivos e seguros, a diversidade crescente de espécies e
variedades ofertadas no mercado mundial e a praticidade do consumo
de sucos, polpas, congelados e minimamente processados são os
fatores que determinam a direção e a intensidade positivas desse
vetor. O segundo vetor, conseqüente do primeiro, é o crescimento da
oferta de frutas no mundo, tendência seguida pelo Brasil e
relativamente por Minas, implicando, também, aumento de
competitividade na cadeia produtiva

- O Quadro do "Valor da Produção" foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 13.11 .2004.

Outros fatores interagêm na formação desse cenário no! Brasil,
destacando-se:

o crescimento da oferta de áreas irrigadas no semi-árido brasileiro,
região extremamente favorável à exploração; a melhoria das técnicas
de produção e aumento da variedade de frutas temperadas,
ampliando a capacidade produtiva e a competitividade dos pomares
dessas espécies; intenção do Governo Federal em transformar a
fruticultura tropical e seus derivados (sucos e polpas) em produtos de
exportação nos principais mercados consumidores; interesse do setor
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produtivo pela atividade, cujos rendimentos superam atividades
tradicionais como a pecuária e a produção de grãos.

Na contramão da euforia geral pela fruticultura, a oferta de
informações para embasar a tomada de deõisão dos empresários é
ainda bastante escassa. Poucos são os instrumentos disponíveis para
uma avaliação mais precisa dos mercados, seus riscos e
oportunidades, frente às várias opções de fruteiras cultiváveis no País.

E de esperar que momentos de dificuldade possam surgir em um
futuro próximo para a produção de algumas espécies ou variedades
de frutas, uma vez que o crescimento observado na atividade não foi
planejado de acordo com a evolução dos mercados.

As taxas de crescimento de plantio e de produção de algumas
fruteiras são aparentemente díspares em relação à realidade do
mercado brasileiro e à efetiva capacidade de penetração de nossos
produtos no mercado internacional. Já que as frutas são produtos de
maior valor agregado e, portanto, mais caros, é necessário que os
consumidores tenham renda mais elevada. A lei da oferta e da
procura pode levar a uma queda dos preços, tornando inviável a
manutenção dos pomares e o cumprimento dos contratos de
financiamento das culturas.

No mercado, nota-se uma tendência cada vez maior de perda de
importância das Centrais de Abastecimento e o aumento de
concentração no comércio varejista, com a intensificação de
aquisições de pequenas e médias empresas do setor por grandes
grupos nacionais e multinacionais. Essa tendência está bastante
avançada em países mais ricos, como os Estados Unidos e os países
europeus.

A concentração no setor varejista deve ser encarada pelo produtor
corro um novo desafio na gestão da comercialização de produtos
hortifrútis. A mudança de negociação de atacadistas para varejistas
não oferece vantagens tão claras como se imagina que a simples
perda de intermediários na cadeia traria. O processo de negociação
adotado pelas grandes redes de hipermercados, principalmente as
mu ltinacionais, tem trazido dificuldades semelhantes ou maiores para
os produtores que estão nesse sistema de venda direta.

2 - Perfil das ofertas de frutas globais, brasileira e mineira.
As mudanças no perfil de consumo discutidas anteriormente causam
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impacto no setor produtivo e na cadeia de produção, que inovam
para atender a esse novo perfil. O setor primário, como primeira
resposta, amplia a oferta e, no caso de frutas, a diversidSe de
produtos à disposição dos consumidores.

Os dados demonstram que a produção mundial de frutas cresceu de
forma constante e rápida nos últimos anos (Gráfico 1). Em 1990, a
FAO estimou a produção mundial em 400 milhões de toneladas
métricas, alcançando, em 2003, o patamar de 580 milhões de
toneladas métricas, uma variação de 45% no período, o que
representa um crescimento médio anual de 3,21%. No mesmo
período, a área cultivada com frutas no mundo saltou de 44.000:000ha
para 56.000.000ha, uma variação de 27,2%.

O Gráfico 1: Evolução da produção mundial de frutas frescas, em
milhões de toneladas métricas, fonte FAEMG (FAO) foi publicado na
edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.	 1

O. comércio mundial de frutas está concentrado em poucas
espécies, com predomínio absoluto da banana e dos plátanos, que
somados representam cerca de 20% do total de frutas produzidas no
mundo. Em 2002, segundo dados da FAO, o comércio mundial de
bananas e plátanos foi de 14,4 milhões de toneladas métricas, cujo
valor alcançou US$6.000.000.000,00.

As frutas temperadas e subtropicais compõem o 2 0 maior grupo no
comércio internacional, com os citros, maçã, uva, pêra e frutas de
caroço, que, somados, chegaram a uma produção aproximada de
21,6 milhões de toneladas e US$14.000.000.000,00 em 2002. As
trutas tropicais (exceto banana e plátanos) ficam limitadas a cerca de
5% do volume total comercializado em todo o mundo.

- O Gráfico 2: Perfil da produção mundial de frutas frescas, em
milhões de toneladas métricas, fonte FAEMG (FAO, 2003) foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

Acompanhando a tendência mundial, a produção de frutas no Brasil
também se encontra em um ciclo de crescimento, apesar de irregular
e em menor intensidade. Em 1990, o País produziu 29,8 milhões de
toneladas de frutas, alcançando, em 2003, 38,9 milhões de toneladas,
o que representa uma variação de 30,5% no período ou urna taxa
média de 2,2% ao ano. A área cultivada aumentou de
2.024.000.0000ha em 1990 para 2.142.000.000ha em 2003, um
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incremento de 11 8.000ha no período.

* - O Gráfico 3: Evolução da produção brasileira de frutas foscas, em
milhões de toneladas - inclui melão e malancia, fonte FAEMG (BGE)
foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF -, São Paulo, o Rio
Grande do Sul, a Bahia e Minas Gerais são os principais Estados
produtores de frutas no País, que, somados, representam cerca de
60% da produção nacional.

* - O Gráfico 4: Perfil da produção brasileira de frutas frescas - inclui
melão e malancia, fonte FAEMG (IBGE, 2003), foi publicado na edição
do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

O Estado de Minas Gerais produz cerca de 6% do total de frutas do
País, com destaque para a cultura do abacaxi, concentrada no
Triângulo, que ocupa o 1 0 lugar no "ranking" brasileiro. Além desse
pólo, o Norte de Minas, o Sul de Minas e a região central são outras
importantes áreas de produção, onde se destacam produtos como a
tangerina, banana, morango, maracujá e manga.

A produção mineira de frutas passou, no início da década passada,
pela mesma tendência de crescimento acentuado observada no
mundo e no Brasil, mas sofreu a partir de então uma fase de
estagnação entre 1995 e 2003 (Gráfico 5). A produção, em 2003,
chegou a 2 milhões de toneladas, cerca de 460 mil toneladas superior
a anotada em 1990. O crescimento da produção no período entre
1990 e 2003 foi de 29,5% ou 2,1% ao ano, taxa inferior à média
mundial e comparável a nacional (3,2% e 2,2%, respectivamente). A
áréa cultivada com frutas no Estado no mesmo período passou de
94,6 mil para 111 .000ha, um crescimento de 17,3%.

* - Gráfico 5: Evolução da produção mineira de frutas frescas, em
milhões de toneladas - inclui melão e melancia. Fonte: FAEMG (IBGE)

3 - Comercialização e consumo de frutas no Brasil e em Minas
Gerais.

A oferta de dados sobre o consumo de frutas no Brasil é bastante
precária, tendo como principal referência a Pesquisa de Orçamentos
Familiares - POF -, realizada a cada dez anos, aproximadamente, pelo
IBGE. A última pesquisa, realizada em 1996, é reflexo de um
momento econômico especial no País: no início do Plano Real,
período em que se observou relativa distribuição de renda e
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estabilidade da moeda, houve uma ampliação significativa do
consumo de frutas e de derivados de maior valor agregado, como
sucos, conforme mostra a comparação com os dados da pesquisa
anterior, realizada em 1987 (Tabela 2).

* - A Tabela 2: Evolução do consumo de suco de frutas e de! frutas
no Brasil, Fonte: FAEMG (Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF,
IBGE, 1987 e 1996), foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 13.11.2004.
Obs.: Dado do Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF - estima o
consumo "per capita" de frutas no Brasil em 57 quilos por habitante
por ano.

De acordo com os dados apresentados nas Tabelas 3 e 4,
referentes à procedência e ao valor das frutas comercializadas na
principal unidade do CEASA-MG, situada na Região Metropolitána de
Belo Horizonte, verifica-se que em 2003 esta unidade negociou 355,3
mil toneladas de frutas procedentes de outros Estados e países,
enquanto intermediou apenas 163,3 mil toneladas de frutas oriundas
de pomares mineiros. Esses dados indicam que Minas Gerais ainda
precisa importar cerca de 70% do seu consumo interno de frutas.

* - A Tabela de Comercialização de frutas no CEASA-MG de
Contagem, em 2003, foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 13.11.2004.

4 - Comércio exterior.
Os esforços que têm sido feitos nos últimos cinco anos para

transformar o Brasil em um importante ator no mercado internacional
de frutas tropicais começam a dar seus primeiros resultados. Os
produtores tiveram de mexer na base da produção (tecnologia,
manejo e pós-colheita) para adequar nossas frutas às exigências dos
principais mercados compradores.

Em 2003, o País alcançou a exportação recorde de 874,4 mil
toneladas de frutas frescas, que gerou uma receita de
US$504.300.000,00. Esse volume representa, no entanto, apenas 8%
do volume de bananas e plátanos comercializados no mundo todo em
2000.

O crescimento médio anual das exportações de frutas brasileiras foi
de 11,7% nos últimos dez anos.

No caso de frutas processadas, o crescimento tem sido mais lento,
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de 3,8% ao ano nos últimos dez anos, mas somos muito
dependentes da "commodity" suco de laranja concentrado e
congelado, que predomina na pauta de exportação desse item. Como
o mercado para este produto tem sofrido queda contínua de preços e
de demanda, há forte impacto no desempenho das exportações.

- A Tabela 5: Exportações brasileiras de frutas In natura" e
processadas, em mil toneladas foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.11.2004.

Nossas exportações de frutas In natura" também são limitadas a
poucos itens: apenas cinco espécies corresponderam a 74,1% do
volume total de trutas exportadas em 2003, como demonstra a tabela
6. Essa concentração em poucos produtos leva a relativo risco, devido
ao aumento da competição no mercado internacional com países da
Ásia, da África, da Oceania, da América do Sul e da América Central.

As exportações mineiras de frutas frescas são modestas, se forem
comparadas ao total nacional, e irrisórias no contexto mundial. Em
2003, o total exportado foi de apenas 11,7 mil toneladas, cerca de
1,3% do volume nacional. As exportações estão concentradas
praticamente no abacaxi e na banana e em um único mercado, o
MERCOSUL, principalmente a Argentina. A receita gerada com essa
exportação foi de US$1.910.000,00.

* - A Tabela 6: Principais frutas In natura" exportadas pelo Brasil em
2003, foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

5 - Características da fruticultura em Minas Gerais.
sH - órgãos estaduais e demais instituições de fomento e apoio
A política agrícola de Minas Gerais é coordenada pela Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, à qual se
subordinam o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável - CEDRS -, e o Conselho Estadual de Política Agrícola -
CEPA -, e se vinculam a EPAMIG, a EMATER, o IMA e a
RURALMINAS.

À SEAPA cabe formular e coordenar a política estadual de
agricultura, pecuária e abastecimento, bem como supervisionar a
atuação de suas entidades vinculadas.

O CDRS tem por objetivo coordenar as ações inerentes ao
desenvolvimento rural do Estado e acompanhar a execução dos
programas de desenvolvimento da agricultura e da reforma agrária,
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tendo, entre outras, as seguintes competências: deliberar sobre o
Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável; elaborar
proposta de política pública de desenvolvimento da agricultura familiar
e de desenvolvimento agrário, sob a perspectiva do desenvolvimento
rural sustentável, a ser encaminhada aos órgãos das administrações
estadual e federal; articular e orientar as ações dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, promovendo a
interação entre o Governo Estadual, os Governos Municipais e as
entidades parceiras.

O CEPA tem por objetivo assegurar a participação dos agentes de
produção e de comercialização, bem como dos consumidores, na
formulação do planejamento e no acompanhamento da execução da
política rural. Entre suas competências, destacam-se: deliberar sobre
propostas, planos e programas destinados a estimular o
desenvolvimento econômico e social do setor; definir as prioridades a
serem estabelecidas nos planos anual e plurianual de política agrícola;
definir as políticas estaduais de pesquisa, de assistência técnica e
extensão rural, de fomento à produção agropecuária e de defesas
sanitárias animal e vegetal; supervisionar e controlar a execução da
política agrícola, especialmente em relação ao cumprimento de seus
objetivos e à adequada utilização dos recursos.

Para desempenhar suas funções, o CEPA conta com câmaras
técnicas de assessoramento em relação a diversas áreas. Até o
momento, ainda não foi instalada a câmara técnica de fruticultura, o
que tem dificultado o estabelecimento de políticas e diretrizes para
esse setor.

A EMATER tem como principal objetivo planejar, coordenar e
executar programas de assistência técnica e extensão rural, nas
diversas cadeias de produção do setor agropecuário, tendo em vista a
difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social
para o setor agropecuário.

Ao longo de sua trajetória, a EMATER executou vários programas
de grande relevância para o desenvolvimento agrícola de Minas
Gerais e consolidou sua presença em cerca de 700 municípios
mineiros, onde atua por meio de convênios e parcerias com as
prefeituras e diversas outras entidades federais, estaduais e privadas.
Em relação à fruticultura, a empresa vem desenvolvendo os seguintes
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programas:

* - A Tabela Projeto/Parceiros/Culturas e Beneficiários foi publicada
na edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004

Para cumprir sua missão, a EMATER conta com 742 técnicos de
nível superior e450 de nível médio, números considerados
insuficientes para atender às diversas demandas dos produtores
rurais, incluindo a fruticultura, em cerca de 700 municípios. Além
desse aspecto, conforme depoimentos prestados a esta Comissão, os
recursos financeiros para investimento e custeio também têm sido
insuficientes, já que muitos escritórios têm tido dificuldades para
bancar despesas corriqueiras, como combustível e telefone. Foi
amplamente reconhecida a necessidade de direcionar mais esforços
para o treinamento e a capacitação de seu quadro técnico para a
prática da fruticultura.

A EPAMIG tem como finalidade promover, planejar, coordenar e
executar as atividades de pesquisa e experimentação agropecuária no
Estado, gerando e adaptando soluções tecnológicas para o complexo
agrícola.

As pesquisas da EPAMIG são organizadas em programas que
atendem às principais demandas do Estado: agriculturas irrigada,
empresarial, familiar, de montanha, de semi-árido, aqüicultura,
fruticultura, olericultura, cafeicultura, produção de leite e de carne,
processamento agroindustrial e ensino técnico em leite e derivados e
agropecuária e cooperativismo. Para desempenhar seu trabalho, a
EPAMIG está distribuída estrategicamente nas principais regiões
miheiras, com sete centros tecnológicos nas cidades de Juiz de Fora,
Pitangui, Lavras, Viçosa, Prudente de Morais, Nova Porteirinha e
Uberaba e 22 fazendas experimentais. Nessas unidades, são
realizadas pesquisas, trabalhos de campo, análises laboratoriais e
difusão de tecnologia, por meio de palestras, dias de campo, cursos e
treinamentos para produtores. A empresa repassa o conhecimento
gerado para escolas, universidades de ciências agrárias e
profissionais da extensão rural pública e privada, por meio de
publicações técnicas: "Informe Agropecuário", boletins técnicos, entre
outros.

Em diversas Unidades Experimentais, a EPAMIG possui laboratórios
de análise de solo, de plantas e de água, laboratórios de fitopatologia,
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entomologia e de pós-colheita. Tem ainda infra-estrutura de
viveiros para a produção de mudas de diversas espécies frutíferas.

No seu quadro de pessoal, há 140 pesquisadores e, entre aqueles
que atuam no seu Programa de Fruticultura, 20 doutores, 12 mestres
com especialização em diferentes áreas (Fitotecnia, Entomologia,
Fitopatologia, controle de plantas daninhas, solos e nutrição de
plantas, irrigação, etc). Conta ainda com uma equipe de técnicos
agrícolas; no entanto, esse quadro ainda não é suficiente para atender
às demandas de pesquisa em fruticultura no Estado, •sendo
necessária a realização de concurso público.

O IMÃ tem por objetivo executar as políticas públicas de produção,
educação, saúde, defesa e fiscalizações sanitárias animal e vegetal,
bem como a certificação de produtos agropecuários no Estádo de
Minas Gerais, visando à preservação da saúde pública, do meio
ambiente e ao desenvolvimento do agronegócio, em consonância com
as diretrizes fixadas pelos Governos Estadual e Federal para o setor.

A RURALMINAS tem por objetivo planejar, coordenar, fiscalizar e
executar projetos de infra-estrutura rural e de engenharia agrícola e
hidroagrícola, tais como projetos públicos de irrigação, construção e
conservação de estradas rurais e construção de pequenas barragens
visando ao desenvolvimento social e econômico do meio rural no
Estado de Minas Gerais.

5.2 - Financiamento e incentivos.	 1
As linhas de financiamento disponíveis para a cadeia produtiva da

fruticultura, em Minas Gerais, são ope racionalizadas pelos Bancos
Públicos (Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste S.A., Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -), cooperativas de
crédito rural (com recursos próprios e repasses do Banco Cooperativo
do Brasil S.A. - BANCOOB -) e pelos Bancos privados (em, menor
escala). As fontes tradicionais de recursos são: o BNDES: linhas de
financiamento oficiais, com encargos pré-fixados ou não,
operacionalizadas pelos seus agentes financeiros, entre os quais o
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BDMG, BANCOOB. Os
financiamentos se destinam tanto à atividade agrícola quanto à
industrial, à comercial e à de prestação de serviços. Os recursos são
oriundos do orçamento da União, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT -, de captações internacionais e dos retornos das
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operações contratadas; recursos próprios das instituições: são
financiamentos tanta compulsórios (oriundos de direcionamento de
parte dos depósitos à vista ou de captação da poupança rural), quanto
voluntários cujos encargos são equalizados pelo Tesouro Nacional,
mais comuns nas cooperativas de crédito rural; Cédula de Produto
Rural: título cambial emitido pelo produtor rural (no caso, o fruticultor),
lastreado em resultados esperados de sua produção, avalizados por
Banco comercial e negociado livremente no mercado financeiro,
principalmente na Bolsa de Mercadoria Futura; recursos do Governo
de Minas Gerais: são recursos e incentivos creditícios para programas
estruturadores , incluindo a fruticultura, cujo agente financeiro é o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

As características das principais linhas de financiamento disponíveis
para a cadeia produtiva da fruticultura estão discriminadas nos
quadros a seguir, elaborados a partir de dados cedidos pelo SEBRAE-
MG.

A seguir, apresentaremos alguns depoimentos sobre o assunto:
Carlos Tadeu de Meio, do Banco do Brasil:
"Conhecemos algumas atividades vitoriosas no Estado, mas,

geralmente, pelos projetos que nos são apresentados isoladamente,
vimos que os resultados não são bons. Digo isso porque a fruticultura
pressupõe elevados investimentos na sua fase de implantação, além
de novas tecnologias que nem sempre são bem dominadas pelos
produtores. Lamentavelmente, podemos afirmar que temos um
número pequeno de técnicos devidamente preparados para prestar
algum tipo de assistência. Esse aspecto tem sido um dos problemas
enfrentados na concessão dos financiamentos."

"Os projetos que nos são apresentados também deixam a desejar
quanto aos aspectos relativos ao estudo da infra-estrutura local,
municipal e regional, principalmente no que diz respeito a máquinas,
equipamentos, fornecimento de insumos, processamento e
beneficiamento de produção e condição de transporte. Os projetos
são de demorada maturação, não gerando renda durante um período
de três a cinco anos. Portanto há necessidade de o produtor ter outras
atividades que garantam o sustento da sua família e o custeio da sua
propriedade. No período de maturação, a fruticultura constitui apenas
uma consumidora de recursos."
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"Nos financiamentos que são destinados à produção das

agroindústrias, temos pedido que o produtor nos apresente um
contrato em que essa agroindústria se comprometa a comprar toda a
sua produção a preços remuneradores. Não se pode estipular um
preço por antecedência, mas deve ser a preço de mercado e
remunerador, para que esse produtor possa amortizar a sua dívida".

"Quanto aos projetos para produto a serem consumidos "in natura",
onde há problema de processamento, de pós-colheita, de
classificação e embalagem, temos buscado dar uma ênfase maior aos
projetos com cooperativas e associações. Os grupos de produtores
também podem ser beneficiados com linhas de crédito a um custo
bastante acessível. Há um financiamento coletivo que pode permitir a
instalação dessa infra-estrutura de processamento".

"Gostaria de destacar que todas as linhas de crédito contemplam
financiamentos para associações e cooperativas. Não vemos ter
grande possibilidade de sobrevivência o produtor . isolado,
principalmente por falta de infra-estrutura para o beneficiamento, o
tratamento pós-colheita e a embalagem do produto. De forma isolada,
o fruticultor não tem uma escala de produção que lhe permita
conquistar mercados bastante particulares".

"O produtor rural, independentemente do seu porte, não tem uma
estrutura estimulante para investir na fruticultura. Não há segurança
de comercialização, o fornecimento de mudas adequadas e uma
assistência técnica especializada. E uma atividade que envolve uma
inversão de recursos muito alta. As condições de crédito podem ser
melhoradas, mas não acredito que estejam inibindo a expansão da
fruticultura ( ...)".	 Li

Paulo Roberto Rocha Brant, do BDMG:
"Em primeiro lugar, há o convênio com as cooperativas delcrédito

rural. As cooperativas de crédito vinculadas à CREDIMINAS têm
convênios com o BDMG e, através deles, selecionam os produtores
para que o BDMG possa financiá-los, utilizando suas diversas linhas.
Isso é absolutamente fundamental porque o Banco, aqui em Belo
Horizonte, não tem a menor condição de avaliar o potencial e a
capacidade de tomar financiamento dos produtores espalhados por
essa imensidão do território de Minas Gerais. Mantemos um convênio
com a CREDIMINAS e diversas cooperativas de crédito que têm
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possibilitado ao BDMG, apesar de ter apenas uma agência aqui em
Belo Horizonte, um significativo volume de operações nas diversas
áreas da agricultura".

"Cada cooperativa recebe um limite de crédito. Dentro desse limite,
ela pode indicar produtores para serem financiados nas diversas
linhas: PRODEFRUTA, MODERINFRA e PRONAF. Há 98
cooperativas credenciadas no BDMG. Do ponto de vista do espaço
mineiro, há um grau de cobertura razoável. Essa foi uma das formas
que encontramos para chegar mais perto do produtor. Os produtores
se dirigem à cooperativa que, dentro do seu limite de crédito já pré-
aprovado pelo BDMG, pode aprovar o financiamento".

"Em relação à inadimplência, a experiência que o BDMG tem com o
setor da agropecuária é surpreendentemente positiva. No modelo de
operação do Banco com as cooperativas rurais, a inadimplência é
zero. E algo surpreendente porque o Banco não tem agências, não
teri, capilaridade, não está próximo do produtor. O sistema que foi
montado com as cooperativas de crédito e com a CREDIMINAS é tão
eficiente que o Banco tem um volume bastante significativo de
operações com inadimplência zero. O mito de que o produtor rural não
gosta de pagar é falso no que diz respeito ao BDMG. A experiência do
Banco com o setor é muito boa".

"No caso do Jaíba, há inadimplência devido às próprias
características do programa. E um programa de fronteira, com
diversas incertezas. No caso da banana, por exemplo, houve
problemas que não estavam previstos, como o mal-de-panamá e
outros. Isso é natural em programas de fronteira, mas, mesmo assim,
a iriadimplência é perfeitamente controlada, está dentro do normal".

Apesar das diversas linhas de crédito disponíveis para a fruticultura
citadas anteriormente, foram vários os depoimentos de técnicos e
produtores afirmando haver grande dificuldade para se obter
financiamentos junto aos Bancos oficiais, especialmente do PRONAF
e do PRODEFRUTA, conforme atestam as citações abaixo:

Júlio César Fleming Seabra, da EMATER de Passa-Quatro:
"Sobre o PRONAF, existe um desconhecimento muito grande. Em

relação à fruticultura temperada, ele é um ilustre desconhecido. Todo
mundo fala, mas quando vamos ao Banco fazer um investimento em
caqui ou ameixa, o gerente pergunta se ali se produz ameixa ou caqui.
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Vai na planilha do computador e não aparece ameixa ou caqui,
então não financia. E necessário que haja um grupo técnico da
EMATER junto ao Banco do Brasil para fazer essa planilha".

"Outra coisa é sobre a época de liberação do dinheiro. Ano passado,
em julho, fiz trinta projetos de crédito de custeio para a ameixa. O
dinheiro saiu em dezembro, quando o produtor já havia colhido
metade da produção. O produtor já gastou o dinheiro dele, já comprou
fiado, pagando mais caro, já vendeu parte da produção adiantado,
vendeu mais barato e ainda está pagando juros(...). Essa questão é
urgente. E uma questão política formar-se um grupo junto bom o
Banco do Brasil para fazer planilhas específicas da fruticultura
temperada e cobrar que esse financiamento saia na época oportuna".

Deny Sanábio, da EMATER de Caxambu:
"Há grande dificuldade com relação ao PRONAF. Na agência do

Banco do Brasil de Caxambu, os gerentes colocam alguns entraves. A
maioria dos pequenos produtores precisa desse importante subsídio.
O PRODERFRUTA, para quem não se enquadra no PRONAF e
precisa de um crédito rural, é uma opção, mas, na agência de
Caxambu e em outras da região, não houve nenhum benefício desse
tipo, graças aos empecilhos impostos pelos gerentes. Isso impede o
desenvolvimento da fruticultura na região.

"Há ainda a questão do prazo. Não sei quem faz as planilhas, mas 'o
prazo não é suficiente e adequado para se pagar o projeto. No caso
da fruticultura, deveria pensar-se em começar a efetuar o pagamento
no mínimo em três anos, dependendo da cultura, para que haja
rentabilidade e o produtor possa pagar".

A partir desses e de outros depoimentos, a Comissão aprovou
requerimento para informar ao Superintendente do Banco do Brasil
em Minas Gerais as dificuldades dos produtores para obter recursos
do PRONAF. Aprovou-se também a realização de uma audiência da
Comissão com o mesmo Superintendente para discutir a
implementação do PRONAF no Estado.

5.3 - Pesquisa e desenvolvimento tecnológico
A posição de destaque que o Brasil e Minas Gerais ocupam na

produção e exportação de alguns produtos agropecuários, como o
café, a soja, a carne, o açúcar e a laranja, deve-se, sem dúvida, aos
relevantes trabalhos desenvolvidos ao longo das últimas três décadas
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por empresas estaduais e federais de pesquisa agropecuária,
como a EPAMIG e a EMBRAPA. Tecnologias geradas por essas
empresas, muitas em parceria com universidades, empresas privadas
e fundações, mudaram, nesse período, o perfil agropecuário do País.

Em relação à fruticultura, a atuação da EPAMIG permitiu a abertura
da fronteira agrícola do Norte de Minas, a partir de 1979, por meio da
introdução de tecnologias geradas para pós-colheita e produção sob
irrigação para a banana prata-anã, favorecendo a grande expansão
dessa cultura na região. A empresa atua também em pesquisa com
frutas de clima temperado, como pêssego, amora, nectarina, ameixa,
entre outras.

Com a cultura da uva, a EPAMIG vem desenvolvendo trabalhos de
identificação de novas áreas para instalação de vinhedos para a
produção de vinhos finos, com o objetivo da criação de novos pólos
vitícolas que possam inserir o Estado no cenário nacional da produção
de vinhos de qualidade. E, ainda, com trabalhos de adaptação de
cultivares e do manejo do vinhedo, a EPAMIG tem assessorado
tecnicamente os produtores e atuado na capacitação de mão-de-obra
para a vitivinicultura.

5.3.1 - Entidades executoras e financiadoras de pesquisa
Além da EPAMIG e da EMBRAPA, Minas Gerais abriga as seguintes

entidades que vêm desenvolvendo pesquisas em fruticultura:
Un'iversidade Federal de Viçosa - UFV -, Universidade Federal de
Lavras - UFLA -, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -
("campus" de Montes Claros), Universidade Federal de Uberlândia -
UFU -, Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET - (Rio Pomba).
Noa-se que as citadas instituições de ensino e pesquisa situam-se
nas regiões Norte, Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, situação
que favorece a realização de experimentos frutícolas em praticamente
todas as condições edafoclimáticas do Estado.

Devido à notória falta de recursos financeiros próprios para esse fim,
as entidades de pesquisa disputam verbas distribuídas por instituições
dflapoio e fomento à pesquisa, como o Conselho Nacional de
Pesquisa - CNPq -, o Banco do Nordeste do Brasil - BNB - e a
Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa do Estado Minas Gerais -
FAPEMIG. Esporadicamente, em razão de necessidades específicas,
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programas e projetos de pesquisa são também custeados por
produtores e entidades privadas, como o SEBRAE.

E importante frisar alguns aspectos: entre todas as entidades de
pesquisa atuantes em nosso Estado, a EPAMIG! é a única que tem a
missão, o objetivo e o compromisso de desenvolver pesquisas
aplicadas, focadas exclusivamente na obtenção de resultados que
promovam o desenvolvimento e a expansão do setor agrícola
estadual; as demais instituições (exceto a EMBRAPA, que atua em
todo o País e tem sua unidade de pesquisas em fruticultura sediada
na Bahia ) têm como objetivo principal o ensino e a pesquisa
acadêmica, a qual nem sempre está em sintonia com as prioridades e
demandas agrícolas do Estado; o CNPq e o BNB são instituições
federais que têm dado grande suporte a pesquisas desenvolvidas em
Minas Gerais, mas suas atenções e esforços também são
direcionados para outros Estados e não atendem, necessariamente,
todas as nossas demandas agrícolas; a FAPEMIG é uma instituição
com dotação orçamentária anual de 1% das receitas correntes do
Estado (cerca de R$96.000.000,00 em 2003) e tem por objetivo
"financiar projetos de pesquisa científica e tecnológica considerados
relevantes para o desenvolvimento científico, técnico, econômico e
social do Estado".

Portanto, a partir dos dados acima, verifica-se que a EPAMIG e a
FAPEMIG representam uma via segura e permanente para' que o
Estado possa coordenar, com a participação das demais entidades
afetas ao tema, uma política de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico eficiente com vistas ao desenvolvimento da fruticultura em
todas as regiões mineiras.

5.3.2 - Repasses financeiros constitucionais para a FAPEMIG
Em relação aos repasses financeiros do Estado para a FAPEMIG, a

Constituição Estadual e a Lei n°11.552, de 1994, determinam que 1%
da receita orçamentária corrente do Estado deve ser repassada à
FAPEMIG, em parcelas mensais, no mesmo exercício. Entretànto, de
acordo com os relatórios do Tribunal de Contas do Estado, sobre a
prestação de contas do Governador nos exercícios de 2000, 2001,
2002 e 2003, verifica-se que esses repasses têm sido feitos
sistematicamente com atraso e em valores inferiores ao determinado
pelas disposições legais.

rsi
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A seguir reproduzimos parte do relatório técnico elaborado pela

Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, do
Tribunal de Contas do Estado, sobre a prestação de contas do
Governador do Estado referente ao exercício de 2003:
"A receita ordinária do Estado, em 2003, somou

R$9.640.878.263,40; portanto, o Tesouro Estadual deveria repassar à
FAPEMIG, no mínimo, R$96.408.782,63, que corresponderam a 1%
da receita corrente ordinária arrecadada no ano. Todavia, durante o
exercício, foram repassados apenas R$ 20.799.850,00, valor
correspondente a 21,57% do montante devido.

Em 9 de janeiro de 2004, houve complemento do repasse de
R$75.430.009,15, totalizando, assim, R$96.229.859,15, ou seja,
99,81% do valor devido, tendo permanecido um saldo a repassar de
R$178.923,48. Em conseqüência, não foi cumprido o dispositivo
coristitucional.

As obrigações do Tesouro Estadual para com a FAPEMIG,
registradas na conta contábil 212.04.01.01.00, atingiram o montante
de R$ 319.568.459,64, incluindo as transferências escriturais
ocorridas em 9/1/2004, no total de R$75.430.009,15. Entretanto, após
encerramento do exercício de 2003, tais obrigações totalizaram
apenas R$ 717.205,61 tendo em vista as baixas registradas, em
26/1/04, no valor de R$318.851.254,03." (pág. n°177)

Depoimentos sobre o tema:
Maria Efigênia Brandão Póvoa, da Secretaria de Estado de Ciência

e Tecnologia: "Também nos consideramos vítimas, já que, dentro do
programa que coordenamos, muitas vezes sentimos a falta de
recursos. Há um edital pronto desde março, aprovado pelo Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT -, mas ainda não
conseguimos publicá-lo porque a FAPEMIG não tem recursos para
isso.

Devemos observar a demanda da área de ciência e tecnologia, o
número de projetos enviados à FAPEMIG e o percentual aprovado. As
instituições de pesquisa devem pressionar, acompanhar. Entendo que
deva haver um balizamento. Não é possível que, na avaliação, mais
da metade dos projetos sejam considerados inadequados. Dispomos
de boas universidades; formam-se muitos pesquisadores em nível de
mestrado e doutorado. Por isso, não é possível que os projetos não
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contenham qualidade técnica".
Manoel Xavier, Diretor-Técnico da EPAMIG: "Entra-se em um

projeto, que é disputado, e em uma fila de liberação de recursos. As
vezes, um projeto dá prosseguimento a outro Por exemplo, havia uma
pesquisa na qual o arroz tinha de ser plantado no início das águas
para não prejudicar a pesquisa anterior. Como o recurso saiu depois
da época das chuvas, perdi tudo o que havia pesquisado.

No entanto, não basta pesquisar; é necessário mostrar ao produtor
que percorrer 10m2 em esquisa é bem diferente de produzir bOha.
Temos de mostrar aos produtores que estamos pesquisando na
escala que eles querem. E esse o caminho que a EPAMIG procura.
Buscamos trabalhar com pesquisadores de todas as regiões do
Estado.

A EPAMIG é a única empresa do País que faz experimentos com
oliveiras. O Dr. Luiz Eugênio me disse que São Paulo está comprando
40 mil mudas de oliveira, enquanto Minas Gerais não compra
nenhuma. Minas Gerais precisa começar a trabalhar com oliveiras.
Caso contrário, perderemos o mote da questão.

Queremos que as universidades federais pesquisem junto cónosco.
Podemos orientá-las por meio do CETEC, da EPAMIc, da
UNIMONTES, enfim, de pessoas que tenham o mesmo objetivo".

Dalmo Lopes Siqueira, da UFV: "A Profa. Maria Efigênia referiu-se
aos editais da FAPEMIG. Tivemos a felicidade de aprovar um
daqueles editais, o de produção de borbulhas certificadas de citros. O
projeto foi aprovado na íntegra, e conseguimos o valor máximo de
R$150.000,00. Esse projeto está em plena condução, alcançando
excelentes resultados. A nossa preocupação se refere a seu
financiamento que será de apenas dois anos. A fruticulturaflé uma
produção mais perene. Então, preocupa-nos muito a manutenção
desse trabalho, após o período de financiamento. Montamos um
laboratório em função dele, pois envolve muitas análises
fitopatológicas, muitos reagentes importados e muitos equipamentos.
Entretanto, após esse período, talvez tenhamos de paralisar o projeto,
por falta de recursos. A informação recebida é que apenas 10% dos
projetos apresentados na FAPEMIG, no CNPQ e em todos os órgãos
financiadores têm sido contemplados. O problema não é a qualidade,
e sim conseguir que o órgão financiador aprove um projeto. E como
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ganhar na loteria, por causa da grande competição e da falta de
recursos. Os projetos vão se acumulando. A FAPEMIG fez um novo
edital. Os projetos aprovados nos editais antigos ainda estão sem os
recursos".

Pierre Santos Vilela, da FAEMG: "Quanto à produção integrada,
entramos com o edital, o projeto foi aprovado, mas decepado em 60%.
Para um projeto de R$150.000,00, a FAPEMIG liberou R$53.000,00, e
a EPAMIG disse que não dá nem para começar, pois o projeto
envolve investimentos da ordem de R$400.000,00, apesar de o edital
limitá-lo a R$150.000,00. A FAPEMIG destinou R$53.000,00, o
serviço de terceiros foi cortado, não podemos fazer análises
laboratoriais, o que inviabilizou o projeto, e ainda perdemos
R$40.000,00 que o SEBRAE tinha deixado alocado para investir no
projeto junto com a FAPEMIO".

Pereira Lair Vitor, da Epamig de Lavras: "A EPAMIG de Lavras
tentou fazer pesquisas com banana, área na qual trabalho, mas não
foi possível. Encaminhei três projetos, os quais faziam parte de uma
rede de ensaio nacional, em parceria com a EMBRAPA. A FAPEMIG
negou três vezes (...). Alegou que Maria da Fé e Lavras não tinham
produção de bananas expressiva para justificar a execução do projeto.
E alegou que Maria da Fé tinha um clima tão frio, que não convinha
plàntar banana. Reforcei a justificativa anterior, com dados fornecidos
pela EMATER, com levantamentos sobre todo o Sul de Minas. Em
2000, havia aproximadamente 10.000ha de banana plantados no Sul
de Minas, com área de produção e rendimento. Aleguei que estava
programando a pesquisa para Maria da Fé e Lavras, que tinham
estrutura e apoio da EPAMIG, mas que os dados eram perfeitamente
aplicáveis a toda a região. Ainda assim foi negada a execução do
projeto".

Lucas Rocha Carneiro, da SEARA: "Com relação à transferência de
tecnologia, a Secretaria de Agricultura está priorizando a integração
de seus órgãos, o que é uma estratégia muito importante neste
momento. Portanto, a EMATER, juntamente com a EPAMIG e com o
IMA estão trabalhando unidos, a fim de fazerem essa transferência.
Temos também as UTD5, que são unidades técnicas demonstrativas,
aplicadas pelo Ministério da Agricultura, em convênio e com
contrapartida de diversos órgãos do Estado".
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Murilo de Albuquerque Regina, da EPAMIG de Caldas: ''A

EPAMIG hoje dispõe de condição para desenvolver tecnologia vitícula,
a forma de conduzir a videira e de fazer o vinho. Mas precisamos
analisar esse vinho e defini-lo analítica e sensorialmente para definir
qual será o perfil enológico dele. Precisamos pensar com urgência no
laboratório de enologia dentro da fazenda experimental de Caldas.
Temos toda a infra-estrutura agronômica e o Centro de Referência em
Enologia. Falta-nos um laboratório de excelência em enologia, para
definirmos o perfil desses vinhos".

Enilson Abrahão, da EPAMIG de Lavras: "Na região de Maria da Fé,
temos um exemplo de experiência bem-sucedida, envolvendo 11
municípios, que constituíram um fundo e somaram com a EPAMIG.
No caso, buscamos a capacitação dos produtores, a produção de
mudas de qualidade para atendê-los e novas tecnologias de suporte à
produção, que representaram a grande alavanca para o
desenvolvimento da região, que já foi forte em fruticultura e, hoje,
encontra-se decadente. Quem visitar a região poderá constatar
inúmeras fábricas de doces em decadência, por falta de matéria-
prima".

Flávio Alencar D'Araújo Couto, da UFV: "A universidade introduziu a
técnica da enxertia no País em 1930. Naquela época, já fazíamos
clones. Na fruticultura, a clonagem é coisa antiga(...). Por que se
utiliza a clonagem? Por causa da padronização. As frutas precisam
ser iguais, do mesmo tamanho, da mesma coloração, da mesma
aparência e do mesmo sabor. Essa tecnologia é que permite o
sucesso no mercado".

5.4 - Defesa sanitária para a fruticultura.
Logo no início dos trabalhos, na Y Reunião Ordinária, esta

Comissão foi informada sobre a suspeita, posteriormente confirmada,
da ocorrência da sigatoka negra em bananais do Estado de São
Paulo. A sigatoka negra é uma doença fúngica responsável pela
eliminação de grandes culturas de banana em outros países e chegou
ao Brasil em 1998 pela América Central. Acreditava-se que estivesse
circunscrita à Amazônia. Com a sua confirmação em bananais
paulistas, os especialistas afirmavam então que as culturas mineiras,
inevitavelmente, também seriam atingidas por essa grave doença; era
apenas uma questão de tempo. Infelizmente a previsão se confirmou:
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apesar de todos os esforços empreendidos e coordenados pelo
IMA para barrá-la fora de nosso território, veio a confirmação oficial de
sua ocorrência no Sul de Minas.

A seguir, transcrevemos alguns depoimentos sobre o assunto:
Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA: "A evolução da

contaminação da sigatoka negra foi muito rápida. Ela apareceu em
1998 no Estado do Amazonas, em 1999 no Mato Grosso, e a lógica
nos levava a crer que viesse evoluindo de cima para baixo, do Norte
para o Sul. Então nossa preocupação estava centrada naquela
fronteira. Desde 1998 estamos alertando e tomando medidas de
prevenção.

Precisamos pensar no que será feito a partir de agora, ou seja, no
cultivo de variedades resistentes, em recursos para pesquisa e fontes
de crédito para apoiar os produtores que enfrentarão situação difícil,
quer seja em decorrência da evolução da doença e da perda de seu
meio de vida, quer seja em razão da necessidade de substituir essa
cultura por outra, especialmente nas pequenas propriedades".

Pierre Santos Vilela, da FAEMG: "A sigatoka negra é a angústia de
todos os produtores de banana do País e, com certeza, tirará desse
negócio dezenas de pessoas que não podem aplicar 20 ou 30 vezes
agrotóxicos, como se faz na América Central. Tradicionais regiões
prcidutoras do Sul de Minas, da Zona da Mata, de Lavras, por
exemplo, desaparecerão do mapa da fruticultura. Não sabemos o
comportamento do fungo no clima semi-árido, mas, se parecido com o
da sigatoka amarela, provavelmente haverá redução drástica de
produção, principalmente dos pequenos produtores.

Por isso temos que investir rapidamente. Acho que o Governo do
Estado de Minas é o que está mais desaparelhado hoje. O que temos
disponível para financiar pesquisa é muito pouco. A FAPEMIG já
deveria estar pensando em lançar um edital especial para a sigatoka
negra, deveria começar a pensar em financiar pesquisa nessa área, já
que a doença existe e podemos fazer campos de testes em Piranguçu
e Gonçalves. Naquela região, existem, no mínimo, 5.000ha de
banana, e não é possível imaginar que a chegada da chuva e do
verão não vão propiciar a disseminação da doença muito rapidamente
nesses 5.000ha.

ia deveria ter sido designada uma força-tarefa na EPAMIG, com
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recursos extraordinários da FAPEMIG, para ir lá e manter uma
equipe estudando. Está faltando iniciativa, falta o Estado se articular,
pegar os poucos instrumentos que tem e fazê-los funcionar num
momento emergencial como esse".

Ana Paula de Oliveira Mares Guia, da EMATER da cidade dê Piau:
"Precisamos que mudas de variedades resistentes à sigatoka negra
sejam produzidas em quantidade e qualidade, para que lavouras
sejam reformadas e sobrevivam à doença. Sugerimos que recursos
sejam disponibilizados imediatamente às instituições ligadas ao
Ministério da Agricultura, para que possam dar andamento nas
pesquisas, e para que as universidades, as escolas agrárias e os
laboratórios de biotecnologia tenham recursos e material vegetal para
intensificarem, em caráter de urgência, a produção dessas mudas,
disponibilizando-as gratuitamente aos que não podem adquiri-ias e
comercializando-as aos que possuem recursos necessários".

Esse grave acontecimento demonstra a fragilidade da fruticultura
ante a determinadas doenças com alto poder de devastação e difíceis
de ser controladas após a contaminação de pomares. As vezes, a
única solução é sua completa erradicação, com sérios reflexos
econômicos e sociais para os produtores rurais.

Demonstra também que, para o desenvolvimento e expansão
sustentável da cadeia frutícola mineira, é fundamental que o Estado
disponha de estrutura e de instrumentos legais adequados para
executar, por meio do IMA, uma política e serviços eficientes de
defesa sanitária vegetal.

Atualmente, por falta de convênio com o Ministério da Agricultura, o
IMA se encontra impedido de fazer a fiscalização de sementes e
mudas - dois dos principais vetores de propagação de pragas e
doenças em pomares. Além disso, o IMA também necessita;de um
laboratório para testes de mudas. A esse respeito, transcrevemos
alguns depoimentos prestados a esta Comissão:

Francisco Pinho, da DFA-MG: "O Ministério da Agricultura participa
como coordenador, normatizador e fiscalizador do programa. Entre as
ações de prevenção, controle e erradicação de pragas, cabe ao IMA a
execução das ações de controle do trânsito interestadual dos
materiais. O objetivo, evidentemente, é evitar que novas pragas, como
a sigatoka negra, venham para o nosso Estado.
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Além do órgão estadual de defesa agropecuária e do Ministério

da' Agricultura, são também parceiros no sistema de controle
fitossanitário a EMATER, a EPAMIG, a EMBRAPA, as Secretarias
Municipais de Agricultura e a iniciativa privada. Há hoje profissionais
autônomos participando do processo de certificação de origem, o que
é muito importante. Também associações, cooperativas e
universidades trabalham conosco. Jamais conseguiremos fazer uma
defesa fitossanitária forte sem a participação de todos esses
segmentos".

Fedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA: 'Como disse ao
Dr. Rosalvo, iremos colaborar da melhor forma possível, prestando o
apoio que estiver ao nosso alcance. Poderemos - o Estado e o
Governo Federal - desenvolver uma linha única de certificação.
Inicialmente fizemos o CERTIBOV, depois o Governo Federal fez o
SISMOV. Temos o CERTMINAS, que são programas de certificação
de vários produtos, como o CERTICAFE. Seria muito interessante,
apropriado e produtivo que empreendêssemos uma ação integrada.

E. essencial ter em mente que, sem um sistema sólido, consistente e
integrado de defesa sanitária, Minas e o Brasil poderão tropeçar no
caminho para a expansão de nossas exportações. Temos colecionado
recordes históricos de exportações, em virtude da qualidade e
sanidade dos nossos produtos, da extinção da febre aftosa e de
outras doenças animais e do controle de algumas doenças vegetais.

O nosso Estado precisa estar unido ao Ministério da Agricultura e
aos demais Estados brasileiros, num esforço conjunto, coordenado e
ordenado, para que possamos construir um sistema sólido e
consistente de defesa sanitária. E primordial, crucial, e não podemos
perder isso de vista.

O Estado de Minas é a opção natural para a expansão da citricultura
brasileira. Trata-se de um grande negócio, um dos maiores do País,
concentrado em São Paulo. Tivemos vantagens comparativas
insuperáveis, com área livre de toda doença grave para a cultura. Por
muitos anos, barramos a entrada do cancro cítrico, que acabou
ocorrendo no Triângulo, provavelmente por meio de mudas
contaminadas. Perdemos, assim, uma condição essencial para pensar
em mercado exportador e em venda para outros Estados. No ano
passado, começou a morte súbita por "citrus", que é uma doença
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causada por vírus e extremamente complicada. Ela foi identificada
em Comendador Gomes, e, mais uma vez, a muda era originária de
São Paulo.

Aproveito esta oportunidade para levantar alguns problemas
bastante graves. Dispomos de três instrumentos para fazer a defesa
sanitária. Um deles é a fiscalização da produção de sementes e
mudas, atividade que o IMA e os seus congêneres, nos diversos
Estados da União, realizaram nos últimos 15, 20 anos. Acontece que
no ano passado o Governo Federal achou por bem inverter os papéis.
Até então, os Estados fiscalizavam a produção de sementes e mudas
e o Governo Federal fiscalizava o comércio. Em agosto do ano
passado foi aprovada uma lei invertendo as posições: o Governo
Federal passaria a fiscalizar sementes e mudas, e os Estados o
comércio. Com isso, os Estados perderam os principais instrumentos
de defesa sanitária, já que semente e muda são o principal veículo de
disseminação de doenças. A situação ainda é mais séria porque o
Governo tomou para si a responsabilidade, mas não fez nada. Desde
o ano passado, tudo o que fosse vendido sob a alcunha de semente
não era semente, pois não recebeu nenhum tipo de inspeção.

Deputada, peço a V. Exa. que acrescente em seu requerimento esse
pedido ao Sr. Ministro: que delegue ao Estado de Minas Gerais, ao
IMA e à Secretaria de Agricultura a competência para fazer o que
sempre fez nos últimos 20 anos. Do jeito que está, é realmente
desconcertante. Estamos falando do futuro da fruticultura, mas o
principal elemento de controle de praga e doença não está à
disposição do Estado."

Pierre Santos Vilela, da FAEMG:
"A produção de muda é gargalo, é problema. Existem esforços da

EPAMIG, das Universidades de Lavras e de Viçosa e da
UNIMONTES. Todos tentam produzir muda, mas é apenas um
pouquinho, e há muito pouca presença da iniciativa privada. Temos o
exemplo de Dona Eusébia, na Zona da Mata, região que se dedica à
produção de mudas, mas com muitos problemas. Alguns produtores
de lá são arredios ao uso correto da tecnologia. Sabemos que não
produzem com qualidade e não apresentam garantias de suas mudas.
Portanto, temos que pensar no assunto com seriedade.

Preocupa-me realmente a garantia da qualidade. Falar que se
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produz muda com qualidade é muito fácil. O complicado é garantir
essa qualidade, pois os instrumentos são falhos. O IMA não tem
pessoal suficiente para a fiscalização agropecuária no Estado e
sempre se queixa disso. Além disso, não existe em Minas um
laboratório que possa fazer testes sistemáticos da qualidade do
material básico dessas mudas, O IMA tem um projeto, e já se falou na
possibilidade de esse laboratório ser instalado no Parque da
Gameleira, que tem área ociosa para tal, mas essa ação envolve um
investimento de R$500.000,00 a R$600.000,00, que nunca aparece
nos orçamentos. Portanto, falamos em muda de qualidade, mas
estamos sempre pecando na garantia dessa qualidade, desde a
origem, o produtor de frutas, até a chegada ao consumidor."

Em face desses e de outros depoimentos sobre as dificuldades
enfrentadas pelo sistema de defesa sanitária vegetal do Estado, a
Comissão empreendeu as seguintes ações: realizou uma reunião
emergencial com a SEAPA, o IMA, a EPAMIG, a EMATER, a FAEMG,
a DFA-MG e o SEBFRAE-MG para obter e difundir informações sobre a
presença da sigatoka negra em bananais do Sul de Minas; aprovou
requerimento solicitando ao Ministro de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento providências para a formação de uma frente de
trabalho, em conjunto com a SEAPA, para impedir a expansão da
sigatoka negra nos bananais do Estado; recomendou ao Ministério de
Agricultura que autorize o IMA a fazer a certificação e a fiscalização
de sanidade vegetal de mudas e sementes produzidas no Estado,
tendo em vista o melhor controle da propagação de pragas e doenças
em pomares mineiros.

5.5 - Assistência técnica e capacitação para o produtor rural
A Constituição Estadual, em seu art. 248, inciso XIII, determina que

o Estado deverá prestar assistência técnica e extensão rural, com
atendimento gratuito aos pequenos produtores rurais e suas formas
associativas e aos beneficiários de projetos de reforma agrária.

A EMATER é a responsável por essas atividades, fundamentais
para a expansão e o desenvolvimento da fruticultura. A implantação e
a condução de pomares, a obtenção de financiamentos agrícolas, a
transferência de tecnologias aos produtores rurais, bem como a
capacitação gerencial de pequenas agroindústrias são algumas áreas,
entre várias outras, em que a EMATER presta serviços em todas as
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regiões mineiras.

Abaixo, transcrevemos alguns depoimentos sobre o assunto:
José Geraldo Soares, Presidente da Associação dos Agronegócios

de Viçosa - ASSOV:
"Há pouco, o novo Prefeito da minha cidade achou que a EMATER

não era importante para o município, que este não dependia dos
pequenos produtores. Extinguiu, então, o seu escritório. Pergunto aos
senhores o que fazer. Para obter o crédito junto ao PRONAF,
precisamos da EMATER para acompanhar o nosso plantio e a nossa
produção. Ficamos de mãos atadas. Pedimos que, se for possível, o
Estado garanta essa assistência técnica aos pequenos produtores.

Cooperativismo e associativismo: dentro da nossa associação, há
uma troca de experiência, de crescimento contínuo, de oportunidades
de mercado e de produção. A EMATER dá-nos a assistência técnica.
Ela é nosso braço direito no meio rural, na indústria caseira, na
divulgação de nossos produtos.

Capacitação em processamento artesanal de frutas: estamos
trabalhando em cima dessa imagem, em parceria com a EMATER.
Capacitação em processamento artesanal de frutas doces
cristalizadas."

Nauto Martins, da EMATER de Itajubá e Caxambu:
"O Estado - e, quando falo em Estado, refiro-me ao poder público

constituído nos âmbitos municipal, estadual e até mesmo federal - tem
de ter forte presença no que diz respeito à capacitação desses
agricultores. A esta região apresentamos a sugestão de se
implementar, na fazenda da EPAMIG, um centro regional de
capacitação e profissionalização do produtor. Isso é perfeitamente
viável. A fazenda está estrategicamente localizada, em Maria da Fé,
mas foi apropriada pela região, em função de todo o movimento
realizado ao longo do período de cinco a seis anos em que
trabalhamos juntos."

Márcio Ribeiro do Vale, da UFLA:
"Não é fácil trabalhar com a fruticultura. Os resultados não são

rápidos. São poucas as culturas na fruticultura, com exceção do
maracujá, da banana e do mamão, que dão retorno imediato, entre um
e dois anos. Mas a maioria das culturas demora de quatro a seis anos
para dar retorno. Essa é a grande dificuldade para sua implantação.
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Significa trabalhar com uma cultura que não oferece retorno rápido
ao produtor. Além do mais, não recebe apoio técnico. Temos grande
dificuldade para trabalhar com o produtor e dar-lhe assistência
técnica."

Karina Mori, Secretária Municipal de Agricultura de Maria da Fé:
"Então, vemos que um incentivo para a fruticultura seria a

capacitação. A EMATER e a EPAMIG já vêm tentando trabalhar isso
há muito tempo. Há sete anos trabalho com essa capacitação,
mostrando ao produtor ou às pessoas que têm interesse nessa área
que poderiam se especializar , na área de fruticultura. Não adianta
querer somente plantar fruta. E preciso se especializar, seja na fruta
ou em qualquer outra atividade."

Carlos Alberto Menezes Calazans, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais:

"Este mês acontecerá a primeira reunião da Câmara Rural, em que
quero conduzir uma discussão específica sobre a fruticultura.
Precisamos saber quais são as principais demandas e reivindicações
dos fruticultores do Estado, tanto na área trabalhista quanto na área
de crédito, o escoamento de mercadoria, o tipo de infra-estrutura de
que necessitam. Os recursos do Banco do Brasil, aliados à ação do
Ministério do Trabalho e do Ministério da Agricultura, assim como
nossos programas de incentivo, atenderão às necessidades desses
agricultores.

Acho que assistência técnica e extensão rural têm de ser
regionalizadas ou territorializadas, para acabar com a hegemonia do
município nessa gerência. Imagino um centro de inteligência formado
pelos órgãos federais e estaduais, como IBAMA, COPAM, IEF, ANA,
enfim, todos os que dariam subsídios e informações sobre essa
região, e um projeto de desenvolvimento regional. Com isso, todos
trabalhariam. A EMATER cumpriria sua função regimental de atender
.o pequeno produtor rural, e haveria três tipos de assistência técnica:
uma assistência para quem não pode pagar, geralmente
governamental; uma assistência técnica para entidades
associativistas, como havia nas cooperativas de leite, com seus
agrônomos e veterinários; e uma para quem pode pagar, com
empresas contratadas por produtores rurais. Teríamos de pensar
nesses três níveis."
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Jésus Maria Ribeiro, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENJAR:

"O EDUCAMPO é um programa que já está instalado, é uma
parceria da FAEMG com o SEBRAE, que já deu vários frutos e ainda
continua dando. O SENAR e a FAEMG fizeram agora uma parceria
com o SEBRAETEC. Ampliaremos o atendimento para a gestão do
negócio e para ajudar na comercialização, no processo de
consultorias.

E um trabalho que irá ensinar a pessoa a ser gente, a se associar, a
cuidar primeiro dela, como administrar seu próprio negócio e a instalar
metas em termos de prestação de serviço ou de produção. Isso sem
falar dos conteúdos específicos de que dispomos para a
administração. Qualquer demanda na área de profissionalização o
SENAR tem condições de atender. Se não tiver hoje, faremos tudo
para atender amanhã."

5.6 - Os Centros Regionais de Informação e Inovação em
Fruticultura - CRIIFs - e a integração de cooperativas e associações

Vamos introduzir este tópico com a transcrição de três breves falas:
Geter Arantes Dias Júnior, Vice-Presidente do Centro Regional de

Informação e Inovação em Fruticultura do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba - CRIIF: "Os centros regionais foram criados para
desenvolver pólos de produção, cujo objetivo é unir os produtores por
meio de associações e cooperativas. A organização é a solução para
os pequenos produtores, que podem conseguir, por meio de
associações, a comercialização conjunta de seus produtos,
solucionando esse problema que tanto os aflige".

José Vanderlei Médice, Presidente do Centro Regional de
Fruticultura da Zona da Mata - CREFRUTA: "A comercialização de
produtos é a nossa grande dificuldade. Nos centros regionais estão
sendo criados bancos de dados que nos possibilitarão conhecer não
só a potencialidade de cada região por variedade de frutas, mas
também os principais mercados de comercialização. O mais
importante papel dos centros regionais é congregar associações e
cooperativas de agricultores".

Carlos Alberto Menezes Calazans, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais: "Quero incentivar os pequenos e médios
fruticultores do Estado a se agregarem em cooperativas, que serão
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muito bem vistas pelo Governo. E muito melhor lidar com sete ou
oito municípios agregados para discutir um programa especial para a
região. E muito mais simples do que discutirmos crédito, investimento
e recursos com um a um. Isso vale para todas as regiões".

A FAEMG e o SEBRAE - Minas, contando com a parceria da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG - e da
Organização e Sindicato das Cooperativas do Estado de Minas Gerais
- OCEMG -, vêm coordenando um amplo esforço de modernização da
cadeia produtiva de frutas, estabelecido no Programa de
Desenvolvimento da Fruticultura em Minas Gerais, iniciado no ano
2000.

Entre as propostas previstas no citado programa, destacam-se o
apoio à constituição de Centros Regionais de Informação e Inovação
em Fruticultura - CRIIFs - e da Câmara Técnica de Fruticultura, no
âmbito do Conselho Estadual de Política Agropecuária - CEPA - de
Minas Gerais.

A base conceitual do Centro Regional de Informação e Inovação em
Fruticultura - CRIIF - é a formação de uma rede de atores envolvidos
com a cadeia de produção, que se comunicam e interagem para
realizar inovações ou promover a difusão de conhecimento.

Dessa forma, a missão do CRIIF poderia ser assim enunciada:
congregar e organizar de forma sistemática o conhecimento relativo
ao agronegócio de frutas da região, oferecendo as informações e
condições necessárias ao desenvolvimento sustentado da atividade
empresarial de todos os agentes envolvidos com cadeia de frutas,
através da organização regional desses agentes, de suas demandas e
na busca compartilhada das soluções necessárias para a garantia da
sustentabilidade.

O desafio assumido para levantar essa forma de estruturação da
cadeia de frutas em Minas Gerais foi balizado em um conjunto de
elementos fundamentais, que orientam a postura e a conduta a ser
praticada por todos os elementos envolvidos com o setor em cada
região e, por conseguinte, no Estado.

Almeja-se que todos os atores trabalhem integrados e com uma
visão compartilhada da idéia. Para tanto, é necessário construir passo
a passo a convergência e a integração, reduzindo ao mínimo o
potencial de conflito, de divergências e desencontros entre as pessoas
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e instituições envolvidas.
Os CRIIFs são norteados por um conjunto de princípios, tratados de

forma sistêmica e discutidos entre todos os parceiros.
Objetivos Estratégicos do CRIIF: promover o desenvolvimento

setorial na região, alicerçado na lógica de mercado, na cultura e
aspirações do empresariado local e no potencial dos recursos
naturais; gerir a informação e disseminar o conhecimento em
fruticultura, incluindo os processos industriais e comerciais; estruturar
projetos cooperativos de pesquisa, que envolvam a integração das
atividades de investigação com as necessidades dos negócios, com a
participação de empresas ou organizações.

A implantação do Centro Regional exige esforço concentrado na
região, essencialmente cooperativo, orientado para a racionalização
do agronegócio de frutas. Deve-se buscar a efetiva integração dos
atores da cadeia de produção, a harmonização das ações de
desenvolvimento sob forma programada, em consonância com o
enfoque do planejamento participativo e uma estrutura organizacional
de execução compartilhada, que viabilize a articulação institucional, o
acompanhamento da execução e a avaliação dos resultados.

Desde o início do Programa, foram implantados dois Centros
Regionais no Estado: o CRIIF do Triângulo e Alto Paranaíba, com
sede em Uberlândia, e o Centro Regional de Fruticultura da Zona da
Mata - CREFRUTA -, com sede em Rio Pomba. O terceiro Centro está
sendo estruturado com a Associação Central dos Fruticultores do
Norte de Minas - ABANORTE -, com sede em Janaúba.

A partir de uma rede estruturada, baseada nas associações e nas
cooperativas de produtores, agroindústrias, atacadistas e varejistas e
no seu relacionamento próximo com as entidades de fomento,
pesquisa, assistência e desenvolvimento, públicas e privadas, criam-
se condições de atendimento de uma demanda organizada de ações,
estabelecidas em planos de ações regionais.

Os planos, construídos coletivamente pela cadeia produtiva e
instituições de apoio, refletem a verdadeira necessidade dos
produtores e dos demais empresários e garantem maior assertividade

•nos investimentos a serem realizados para o desenvolvimento da
cadeia na região. Com base nessas demandas, a FAEMG e o
SEBRAE-Minas vêm realizando diversas ações, atendendo às mais
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diversas solicitações dos Centros Regionais e das entidades
coligadas, com investimento de cerca de R$2.000.000,00 entre 2001 e
2004.

Na tabela abaixo são apresentadas as ações realizadas em parceria
da FAEMG e do SEBRAE-Minas para o atendimento de demandas
dos Centros Regionais de Informação e Inovação em Fruticultura, no
período 2001 a 2004.

* - O Gráfico das Ações Demandadas foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

5.7 - Depoimentos sobre outros temas.
5.7.1 - Produção Integrada de Frutas - PIF.
José Rosalvo Andrigueto, do Ministério de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento: "No caso das frutas, a Alemanha está 80% no
Sistema de Produção Integrada; a Áustria, 85%; e o Brasil inicia um
processo com 1,5%, mas não possui a característica de exportador
perante o mercado mundial. Ainda estamos na fase do berço e
precisamos crescer muito. Preparamo-nos competitivamente para
entrar, de fato, nesse mercado grande e aberto, que é o das frutas.

Em 2003, exportamos cerca de 70% das frutas brasileiras para a
União Européia, 12% para a ALGA e 11% para o MERGOSUL. Neste,
já atingimos 18%, mas o índice caiu por causa da Argentina. Então,
percebemos que o foco da nossa exportação é o mercado europeu.
Não podemos fugir dessa linha de orientação do processo.

O Sistema de Produção Integrada se baseia na sustentabilidade,
que deve ser econômica, ambientalmente correta e socialmente justa
e ser voltada para o monitoramento e para a rastreabilidade. Acaba-se
o sistema de tratamento do tipo calendário, mas adota-se o
monitoramento ( ... )

Os objetivos da produção integrada estão baseados no
estabelecimento de uma relação de confiança para o consumidor de
que o produto esteja em conformidade com os requisitos
estabelecidos em normas técnicas específicas, incluindo a higiene, a
segurança do alimento, a preservação ambiental, a racionalização do
uso de agrotóxicos e principalmente a parte dos resíduos
agroquímicos.

Nesta visão holística do sistema, vemos a organização. Não se
estabelece um programa sem a organização da base produtiva. Tem
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de haver monitoramento e sustentabilidade, além de um banco de
informações. Aqui, começa a integração do conhecimento. Não é só
manejo integrado de pragas, mas manejo dos nutrientes, manejo da
água e do solo, manejo da cultura, manejo de colheita e pós-colheita,
e manejo ambiental. Tudo isso faz com que se busque o
conhecimento onde ele estiver - na EMBRAPA, nas instituições
estaduais de pesquisa e nas universidades. Todo o conhecimento é
voltado para o benefício dos produtores.

Começamos o desenvolvimento das atividades partindo para a
formação de grupos multidisciplinares de trabalho, envolvendo
universidades instituições estaduais de pesquisa e extensão. A cadeia
produtiva e cada espécie frutífera tem de estar representada nesse
programa. Têm de se estabelecer as áreas de pomares, de forma
convencional, para se comparar com o modelo que será montado.
Leva-se em torno de dois a três anos para se estabelecerem as áreas.
Não é uma receita de bolo, mas o produtor e os técnicos vão
desenvolvendo junto com os especialistas aquele sistema que melhor
se adapta e que não fere o meio ambiente.

Essas áreas temáticas envolvem a capacitação, assistência técnica,
com medidas obrigatórias, recomendadas, proibidas ou permitidas
com restrições. Tudo isso é determinado, o que é permitido e o que é
recomendado. Por exemplo, entre as obrigatórias, há o treinamento.
Existe uma lista, pois a maioria dos pontos são obrigatórios.
!Temos essas normas, estou mostrando a da manga, mas temos

também a da uva. Vamos deixar todas essas aqui, como o produtor
tem de se adaptar a esse sistema.

Já estamos trabalhando com 15 produtos. Agora entraremos com o
morango para Minas. Pêssego, melão, uva, manga, maçã, mamão e
caju já vêm com as normas técnicas. Está saindo a de citros. Até o
final de agosto, sairá a da banana; até o final do ano, a do maracujá e
a do coco. As outras ficam para o próximo ano ( ... )

O Brasil não tem subsídios, mas a Itália subsidia, e, para sair do
sistema convencional para o sistema de produção integrada, são
US$150,00 por hectare, havendo, ainda, o prazo de quatro anos para
entrar ( ... )

Estamos com uma experiência junto ao SEBRAE, nosso grande
parceiro no momento. Trabalhamos com 133 pequenos produtores, e
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o SEBRAE administra e repassa tecnologias junto com o programa
Produção Integrada. E a Bahia também está passando as informações
a pequenos produtores, de lha a 4ha. Temos experiências altamente
positivas em assentamentos. O programa não é excludente, e sim,
participativo. Mas necessita ser organizado ( ... )

Foram aprovados os projetos de banana, de produção integrada,
para Janaúba; de uva para Pirapora; de citros para o Triângulo,
envolvendo Minas Gerais e Goiás; e de morango para Caldas e Pouso
Alegre. Quando produzirmos um morango absolutamente inócuo para
a saúde será a nossa grande virada de página. Os projetos da
fruticultura já estão aprovados ( ... )

Assim, entendemos que o melhor é trazermos todo o suporte
tecnológico da EMBRAPA para esse projeto da Produção Integrada
da Banana ( ... ) Mas são vocês que vão gerir, que vão decidir como
vão desenvolver o negócio. Essa liberdade há em todos os projetos.
São vocês a gerenciar o projeto; são vocês que têm a capacidade de
fazer com que ele ocorra. Mas também queremos a participação de
entidades como a EPAMIG, que terá um papel fundamental em todos
esses projetos. Não podemos abrir mão, de maneira alguma, de uma
instituição estadual como a EPAMIG em todos os projetos. Aliás,
gostaríamos que nos próximos projetos a EPAMIG também fizesse
parte da liderança".

5.7.2 - Classificação e Padrão de Qualidade
Osmário Zan Matias, do Ministério de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento:
"Hoje, o Ministério da Agricultura tem uma equipe dentro da área de

classificação vegetal que trabalha na mesma Secretaria em que
funciona a produção integrada: a Secretaria de Apoio Rural e
Cooperativismo, que é encarregada de dar nova formatação aos
padrões de qualidade. Ela harmoniza, compulsoriamente, as nossas
normas com as do MERCOSUL. Segundo acordo entre os Estados, o
Ministro da Agricultura tem de baixar, obrigatoriamente, para o
mercado interno a norma que harmonizamos no MERCOSUL, bem
como com o CODEX. Consideramos as normas do CODEX para
fazermos as nossas, mas nem sempr elas são semelhantes,
harmonizadas. As do CODEX são normas gerais e referenciais para
qualquer controvérsia.(...)
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O objetivo da classificação é determinar as qualidade intrínsecas
e extrínsecas dos produtos vegetais, utilizando modelos-tipos fixados
na padronização, tipos descritivos ou até modelos físicos.

A padronização propriamente dita é um conjunto de especificações
de identidade e qualidade dos produtos. Ao ser colocado no mercado,
o produto que saiu da produção integrada, além de ter a identidade
que o caracteriza como sendo da produção integrada, além do selo de
rastreabil idade, tem de ter qualidade desejável.(...)

A norma tem de espelhar aquilo que o mercado já consagrou, não
dá para inventar. Se o mercado consagra uma determinada forma de
arbitrar qualidade de um produto, a norma tem de simplesmente
sacramentar aquilo. Por legislação, compete ao Ministério da
Agricultura homologar esses padrões. Há uma definição de que esses
padrões serão feitos em parceria com o agronegócio. Devem ser
revisados periodicamente, sempre que houver necessidade,
demanda, modificação da característica desejável do mercado ou da
característica do produto.(...)

O Ministério baixa as instruções normativas, definindo para o
mercado interno os regulamentos técnicos dos padrões de identidade
e da qualidade dos produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de
valor econômico.(...)

A Resolução MERCOSUL-GMC n° 38/1998 determina que tudo o
que for acordado no MERCOSUL em termos de qualidade - nesse
caso, de frutas - tem de ser obrigatoriamente baixado para o mercado
interno e utilizado na definição de qualidade dos produtos no mercado
interno de cada país, no mercado entre eles e nos produtos adquiridos
fora da área do MERCOSUL.( ... )

O modo de apresentação - item 5 - refere-se a como o produto é
colocado no mercado. Por exemplo, o modo de apresentação da
maçã no mercado brasileiro: em caixas de 18kg, em caixas de 9kg e
em sacos do tipo telinha ou naquela embalagem que o Dr. Rosalvo
mostrou, de plástico. Esse é o modo de apresentação da maçã.

E o acondicionamento é um item geral que diz que as embalagens
dos produtos devem ser sempre novas e de material inócuo, que não
ofereça possibilidade de contaminação e que ofereça condição de
proteger aquele produto até a sua destinação final, no consumo, na
armazenagem.
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A rotulagem define as exigências em termos de marcação nas

embalagens de todos os produtos expostos à venda.
Com relação ao mercado interno a partir de 2003, com o que o

Ministério da Agricultura está trabalhando, há os padrões de definição
de qualidade para abacaxi, kiwi, maçã, uva fina de mesa e uva rústica.
Outros padrões estão sendo reformulados e devem sair neste ano ou,
no máximo, no ano que vem. O do melão está sendo construído.(...)

A elaboração de um padrão nasce exatamente desta forma: por
demanda, necessidade, e já estamos trabalhando alguns padrões
para a indústria de tomate e uva rústica. Isso começa sempre com a
pesquisa daquilo que existe e de ande foi gerada a necessidade.
Comprometo-me a encaminhar, por meio eletrônico, aos "e-mails" que
tenho aqui, as diretrizes, para que comecemos a trabalhar nisso.
Gostaria apenas de saber dos produtos específicos, das frutas de que
vamos falar, para que possa mandar o que tivermos desses produtos,
para que nos sirva de subsídio em nossos trabalhos.

Como exemplo, vou mandar o que temos sobre a manga, lembrando
que, a partir da norma para a manga com que estamos trabalhando
em Petrolina, poderemos trabalhar a norma para a indústria da manga
e também a dos outros produtos. Atualmente, no Brasil, o maior apoio
para a elaboração de padrões está vindo dos órgãos estaduais de
pesquisa, da EMBRAPA e, principalmente, do próprio agronegócio,
pois a norma não é nada mais do que a definição daquilo de que se
necessita e daquilo que se pratica."

José Vanderlei Médice, Presidente do CREFRUTA:
"Nós, fruticultores da Zona da Mata, estamos concentrados numa

região de grande número de agroindústrias. Dr. Rosalvo, V. Exa. disse
que existe padronização e classificação de frutas para o MERCOSUL.
Solicitamos que V. Exa. e esta Comissão nos ajudem a desenvolver
padrões de classificação de frutas para a agroindústria. Manga ubá,
manga de mesa - a manga háden, principalmente a háden e a palmer,
que fazem a "blendagem" com a manga ubá, para sucos e polpas;
goiaba, maracujá e, agora, o abacaxi, que estamos querendo
desenvolver. Mas as principais são a manga, o maracujá e a goiaba,
cujo consumo é muito grande em nossa região."

5.7.3 - Agroindústria
Maurício de Oliveira Pinto, do INDI:
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"Os projetos de industrialização das frutas estão localizados em
três regiões bastante definidas: no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata
e no Sul de Minas. Atualmente, há ainda três projetos que estamos
estudando e em que estamos trabalhando para ajudar os empresários
a definirem seus investimentos.

Como trabalhamos com projetos industriais, hoje lidamos
basicamente com dois incentivos existentes na lei estadual: o PROIN
e o Pró-Indústria, já bastante conhecidos dos empresários. O PROIN,
um financiamento para investimento fixo e capital de giro, com
condições e regras um pouco melhores do que o BNDES; e o Pró-
Indústria, um financiamento com base no ICMS gerado pela empresa,
e que é basicamente um capital de giro, mas que funciona muito como
atrativo para as empresas

E há ainda o Decreto n° 43.618, de 28/9/2003, em que o Governo do
Estado concede aos estabelecimentos industriais, para a saída de
polpas, sucos, néctares ou concentrados de frutas ou polpas, extrato,
suco ou molho de tomate, inclusive "ketchup", um percentual de
desconto de 70% do ICMS, para as empresas que se localizem na
área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, e um abatimento de 50% para
as empresas que produzam esses produtos e se localizem em outras
regiões do Estado. Isso é muito atrativo, no caso de recolhimento de
ICMS.

Por um levantamento que fizemos, até o ano passado havia em
Minas Gerais 480 empresas registradas na Secretaria de Fazenda
atuando no setor de processamento de frutas, desde a parte de sucos
até os doces. Não conseguimos separar as empresas que trabalham
na área de comércio e revenda e os atacadistas, mas gostaríamos de
destacar que identificamos cerca de 20% delas como grandes e boas
empresas que processam frutas para a produção de sucos e
concentrados em Minas Gerais."

Geter Arantes Dias Júnior, do CRIIF de Uberlândia:
"Considerando a existência do Decreto n°43.773, de 1° de abril, que

altera o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de
13/12/2002, e pelo Decreto n° 43.605, de 23/9/2003, e dá outras
providências, que beneficia indústrias processadoras de sucos e de
polpas de frutas no Estado; considerando que existem dezenas de
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indústrias produtoras de doces das mais variadas frutas na região
do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, sendo responsáveis pela
absorção da produção de milhares de famílias rurais; considerando
que o decreto em discussão beneficiou somente as indústrias
processadoras de suco, néctar, polpas de frutas e derivados do
tomate, sendo que, no caso da abacaxicultura, a produção de doces
em compota na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba
corresponde a cerca de 70% da produção nacional, empregando,
diretamente, 200 pessoas nas fábricas e proporcionando mais 3.300
empregos no campo, envolvendo 1.230 produtores rurais, e que, do
total de frutos de abacaxis industrializados, 70% são destinados à
produção de doces em compota e que somente esses 30% restantes
são destinados a sucos e a polpas, tendo a fruta destinada a sucos e
polpas o preço até três vezes menor que o pago pela indústria de
doces em compota, tornando-se, para os produtores, inviável destinar
a sua produção a essas indústrias de polpas e de sucos, pois o preço
pago não cobre nem o custo da produção; considerando que existem
três indústrias produtoras de doce de abacaxi em compota com 30% a
50% de capacidade ociosa e mais duas indústrias fora de
funcionamento devido ao custo de produção elevado e que, juntas,
totalizariam um faturamento da ordem de R$30.000.000,00 por ano,
solicitamos que seja avaliada a possibilidade de dar às indústrias
processadoras de doces de frutas o mesmo benefício concedido às
indústrias produtoras de suco e de polpas, conforme o Decreto n°
43.773, de 10/4/2004, fazendo justiça ao setor, promovendo o
desenvolvimento da fruticultura em todo o Estado, gerando milhares
de empregos no campo e nas cidades, valorizando os nossos
produtos e, conseqüentemente, melhorando a arrecadação de
impostos."

José Geraldo Soares, Presidente da ASSOV:
"A indústria caseira da microrregião de Viçosa tem hoje a ASSOV,

congregando 30 famílias e processando 72 toneladas por ano de
doces em compota, 78 toneladas de doces em barras, 14 toneladas
de geléia, principalmente de goiaba, e mais ou menos 3 mil litros de
licor por ano. De que necessitamos para o nosso desenvolvimento?
Políticas estaduais para a agricultura familiar, com enfoque em
legislação e mercado. Esbarramos muito, hoje, em legislação porque
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não temos estrutura financeira suficiente para encará-la.
Gostaríamos de que os senhores nos dessem atenção, que fizessem
alguma coisa para os pequenos produtores, pois a legislação está
sendo obstáculo em nossa região.

Quanto à comercialização dos nossos produtos rurais, realmente
temos uma certa dificuldade de colocá-los no mercado, em virtude da
nota fiscal. Hoje, trabalhamos em feiras em Viçosa, em Ubá e
participamos da maioria dos eventos da região, com grande aceitação
dos nossos produtos. O nosso desafio é conseguir legalizar essa
questão da nata fiscal, fazer com que os nossos produtores avancem
no mercado. E necessária uma legislação adequada para o pequeno
produtor. Temos de criar uma empresa com contador, etc."

5.7.4 - Fruticultura orgânica e familiar
Minam Ester, do Colegiado de Agricultura Orgânica:
"A questão da perspectiva está clara para os Ministérios do

Desenvolvimento Agrário e da Agricultura. A agricultura orgânica está
reconhecendo e apoiando claramente a familiar, que está inserida na
legislação. Hoje, o PRONAF incentiva a produção agroecológica.
Quanto aos financiamentos específicos, o Banco do Brasil financia a
transição da agricultura convencional para a orgânica, mas isso
precisa avançar, porque esses subsídios estão disponíveis somente
para o produtor que possui alguma produção certificada. Sendo assim,
o pequeno produtor encontra dificuldades, tendo em vista que, para
financiar esse tipo de produção, precisa da certificação."

Gilberto Fernandes, da Universidade Federal de Viçosa:
"No tocante ao potencial do Estado em relação à fruticultura

orgânica, o primeiro item que deveríamos avaliar é a viabilidade
técnica e econômica dessa nova atividade nos Estados. Teríamos de
estudar quais são as potencialidades do Estado em relação a essa
atividade.

O primeiro passo interessante é identificar as oportunidades de
negócios orgânicos no Estado. Exemplo disso é a manga, em nossa
região, e o café e o morango no Sul de Minas, alguns dos produtos
que achamos que têm potencial orgânico. Nesse caso, precisaríamos
de amplo apoio de instituições como o SEBRAE, o SENAR e outras,
para a organização da cadeia produtiva. Já estamos recebendo o
apoio dessas instituições, mas, se houvesse um pouco mais de
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recursos direcionados para essa atividade, seria o ideal.

"Mais recursos financeiros para pesquisa, como a FAPEMIG, em
fruticultura orgânica, visando ao desenvolvimento de sistemas de
produção de frutas orgânicas de alta qualidade.

Crédito subsidiado específico para a fruticultura orgânica com um
período de carência maior, devido ao período de conversão. Quem
está na área da agricultura orgânica sabe que, dependendo do
histórico, da cultura e do mercado com que trabalharemos, os
agricultores têm de passar por um período de conversão, que é a
limpeza da área. Muitas vezes, durante esse período, que varia de um
a três anos, o produtor tem alguns custos. Em alguns casos, pode ter
alguma perda em termos de produtividade, e não pode vender esse
produto como orgânico. Em alguns casos, dificulta mais ainda, porque
o produtor tem de ter mais aporte financeiro. Se o aporte financeiro
tivesse um período de carência um pouco maior, facilitaria muito a
vida e o crescimento da fruticultura orgânica e da agricultura orgânica
no País e no Estado".

'Também teríamos de ter um recurso a fundo perdido, que
chamamos de custo zero, para o fortalecimento de associações
fruticultoras orgânicas consolidadas. Todo recurso deveria ser
associado a grupos de produtores, e não a pessoas individuais. E
lógico que deveria haver os dois recursos. O recurso para o agricultor
seria subsidiado; e os custos dos recursos para associações de
produtores, principalmente associações de produtores familiares, seria
praticamente zero".

"Não adianta incentivarmos muito a produção de produtos orgânicos
se não houver abertura de mercado. E muito importante sabermos
onde estão os mercados de orgânicos, o que poderia ser feito pelo
Ministério da Agricultura. Como a Minam comentou, um dos mercados
seria o "fair trade" para os produtos orgânicos da agricultura familiar
mineira."

"A atividade de agricultura orgânica e de fruticultura orgânica em si
preserva os recursos naturais, como o solo, a água e a biodiversidade.
São qualidades inerentes à atividade da agricultura orgânica. Deveria
ser dado um crédito a mais para o agricultor que pratica esse tipo de
agricultura, porque preserva o meio ambiente e contribui para a
melhoria da qualidade de vida".
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Edson Resende, Presidente da CEASA-MG:
"Estamos abertos a parcerias com a agricultura familiar, sejam

cooperativas, sejam associações, para ampliarmos esse programa em
Minas Gerais. O acesso a ele é muito simples. A pessoa deve
caracterizar-se como agricultor familiar, estar organizado em uma
cooperativa ou em uma associação, preencher os documentos
necessários e enviá-los para a CONAB, que fará o vínculo entre o
produtor ou a comunidade com o Restaurante Popular, a creche ou a
comunidade carente que necessite do alimento."

Fernando de Castro Santos, Superintendente Regional da CONAB:
"A CONAB desenvolve diversos programas de apoio à agricultura

familiar, por meio dos quais tem repassado recursos e comprado
volumes, ainda inexpressivos, de polpa de frutas no Estado de Minas.
Incentiva a sua produção, pois existem alguns canais de
comercialização. Temos, hoje, alguns programas focados para a
agricultura familiar que permitem compra e doação simultâneas dos
produtos. Trata-se de um programa que estamos desenvolvendo
agora em conjunto com a Cooperativa Agroextrativista Grandes
Sertões, no Norte de Minas, e com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte".

"A CONAB não negocia com produtores individualizados, com o
objetivo de estimulá-los a criar grupos formais ou informais, sindicatos
e cooperativas ( ... ). Os programas de agricultura familiar são todos
dirigidos a grupos e não a pessoas".

Carlos Alberto Menezes Calazans, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais:

"E importante incentivar a FAEMG e a FETAEMG a discutir a
questão em todo o Estado. A agricultura familiar e a pequena
produção interessam aos dois lados, porque o sujeito é trabalhador e
empresário ao mesmo tempo".

5.8 - Especificidades das regiões produtoras
A fruticultura em Minas Gerais está amplamente dispersa em todo o

território, destacando-se as regiões do Triângulo Mineiro, Norte e Sul
de Minas. O clima bastante diverso e a proximidade dos principais
mercados consumidores sugerem uma atividade bastante
diversificada entre culturas tropicais, subtropicais e temperadas.

Figura 1 - Distribuição espacial da área plantada com frutas em
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Minas Gerais por Microrregiões

A referida figura foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 13.11.2004.

A história econômica da região mostra que a fruticultura surgiu como
alternativa à cultura do algodão (cujo ciclo findou-se ainda na década
de 80) e à pecuária (corte e leite). A fruticultura concentrou-se entre os
Municípios de Bocaiúva, Capitão Enéas, Claro dos Poções, Francisco
Dumont, Jaíba, Janaúba, Jequitaí, Montes Claros, Nova Porteirinha,
Pirapora, Várzea da Palma, Verdelândia e áreas circunvizinhas, onde
são realizados vários projetos de agricultura irrigada.

Janaúba destaca-se como a capital do pólo fruticultor do Norte de
Minas. A cidade é banhada pelas águas do rio Gorutuba, perenizado
pela barragem do Bico da Pedra, onde está inserido o projeto de
irrigação do vale do Gorutuba, da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF. Também na região Norte
encontra-se o Projeto Jaíba, com a maior estrutura de irrigação da
América Latina. Em grande parte dos perímetros irrigados, é realizada
a fruticultura, considerada uma das atividades agrícolas mais viáveis
para o Norte mineiro. Além do Jaíba, há na região o Projeto Pirapora,
um dos primeiros perímetros irrigados do País.

As principais espécies (e variedades) cultivadas na região são:
bananas do grupo AAB: prata anã; bananas do subgrupo Cavendish:

gran naine, nanica, nanicão; mangas: haden, tommy atkyns, kent, keit,
van dyke; goiaba: paluma; anonáceas: atemóia, pinha, graviola; citros:
lima ácida taiti; coco: anão e híbrido.

- A Tabela da Produção Estadual e regional das principais frutas
cultivadas no Norte de Minas, foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.11.2004.

Embora na maior parte do Norte mineiro haja condições para a
implantação da fruticultura irrigada, algumas cidades vêm se
sobressaindo, quer pelo volume de produção frutícola já alcançado,
quer pelo potencial que apresentam em termos de integração,
intercâmbio técnico e desenvolvimento de parcerias e
empreendimentos comuns. Ademais, todos esses municípios
possuem condições edafoclimáticas e disponibilidade qualitativa de
mão-de-obra similares, o que, aliado à proximidade e à facilidade de
escoamento conjunto da produção, permite identificar a possibilidade
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de formação de um pólo frutícola nessa região.

A Tabela dos Principais municípios produtores por cultura, e área
plantada foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
13.11.2004.

O "Pólo de Desenvolvimento Integrado Norte de Minas", inserido no
semi-árido Norte de Minas Gerais, apresenta como característica
principal a atividade produtiva baseada fortemente na irrigação, com
ênfase na fruticultura, especialmente o cultivo de banana (prata e
caturra), que ocupa mais de 90% da área em produção. No entanto, já
se encontra em andamento uma diversificação de culturas, entre as
quais se destacam a goiaba, a manga, as pinhas e o limão taiti, além
das culturas de cebola, abóbora, sementes de condimentos e tomate.

Uma das principais lacunas observadas na região Norte de Minas
Gerais é a quase total inexistência de indústrias para beneficiar a
produção regional de frutas. Sendo assim, a produção, já direcionada
fundamentalmente ao mercado de consumo "in natura", é processada
apenas em casos específicos e, via de regra, em outras regiões
distantes do pólo frutícola.

Os principais fatores que afetam negativamente a fruticultura na
região Norte de Minas são expostos no quadro abaixo:

5.8.1.1 - 0 Projeto Jaíba
O Projeto Jaíba é um perímetro de irrigação implantado em parceria

pelos Governos Federal e Estadual. Os dois níveis de governo são ali
representados, respectivamente, pela CODEVASF e RURALMINAS.
Outros órgãos das diversas esferas têm participado como parceiros do
Projeto.

A fonte hídrica do Projeto Jaíba é o rio São Francisco, com garantia
da outorga de direito de uso da água de 80m 3/s. Ainda na fase de
estudos iniciais, na década de 70, a implantação do projeto foi
planejada para quatro etapas, sendo a captação de água do São
Francisco realizada apenas em um ponto. Um canal principal foi
projetado para atender às quatro etapas e deveria ser construído à
medida que cada etapa entrasse em operação.

As áreas a serem irrigadas nas quatro etapas são:
A tabela das áreas a serem irrigadas foi publicada na edição de

"Diário do Legislativo" de 13.11.2004.
A estação de bombeamento de água para todas as etapas e os
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primeiros 13,2km do canal principal foram construídos no início da
década de 80. Nessa década, foi implantada toda a infra-estrutura de
uso comum para a primeira etapa, o que permite irrigar 24.670ha.
Desde o final dos anos 90, estão sendo construídos mais 18,81km do
canal principal para abastecer a área da segunda etapa e toda a infra-
estrutura hidráulica de uso comum para esta etapa, o que permitirá
irrigar mais 19.276ha. Ao todo, as obras realizadas nas duas etapas
permitirão irrigar 43.946ha.

O Projeto visa a atender a todo perfil de produtor. .São previstas
áreas para agricultores familiares, médios empreendedores e grandes
empresários que se interessem por programas de exportação. No
quadro a seguir, pode-se visualizar a distribuição de lotes conforme o
tipo de empreendimento.

- O Quadro da distribuição de lotes foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

Na área relativa à Etapa 1, já foram assentados pequenos, médios e
grandes produtores, que ocupam uma área de 10.240ha, dos quais
5.220ha são efetivamente irrigados. Para os pequenos produtores,
foram destinados 1.816 lotes de 5ha, dos quais 1.364 já foram
ocupados; para os médios produtores foram destinados 325 lotes, 271
de 20ha, dos quais 96 já foram ocupados, e 54 de SOha, dos quais
temos 26 já ocupados. Para os grandes produtores, foram destinadas
as glebas Cl e C4 e a gleba E, esta já ocupada e em produção.

Em relação à Etapa II, com área irrigável de 19.276ha, já foram
licitados 16.276ha para médios e grandes produtores iniciarem a sua
ocupação.

Finalmente, para as Etapas III e IV, a previsão é de áreas irrigáveis
de 1 2.200ha e 9.734ha, respectivamente. Essas áreas ainda não
dispõem de infra-estrutura de irrigação.

Portanto, verifica-se que a exploração do perímetro ainda é muito
baixa, pois, de um total de 65.880ha irrigáveis nas quatro etapas
previstas, apenas 1 0.240ha estão ocupados e 5.220ha são
efetivamente irrigados.

Ainda assim, com apenas 10% de sua área potencial em produção,
já são consideráveis os impactos do Projeto sobre a economia da
região. O Jaíba é hoje o 1 0 abastecedor da CEASA-MG em valor de
produção e o 21 em volume, em relação aos demais municípios
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mineiros. Além disso, é referência nacional na produção de
banana-prata, de sementes de hortaliças, de limão e cebola, sem falar
de outras culturas promissoras que começam a se expandir.

As características de clima e solo, aliadas à disponibilidade de água,
colocam o Projeto numa condição privilegiada quanto ao potencial de
produção para diversas espécies, tais como limão, banana, tangerina,
uva, manga, maracujá, mamão, melancia, abacaxi, pinha, atemóia,
goiaba e coco, entre outras.

Ao longo de três décadas, foram investidos no Projeto Jaíba mais de
US$400.000.000,00, dirigidos, basicamente, à implantação da infra-
estrutura hidráulica e física, além do asfaltamento de 115km de
rodovias estaduais e da construção de redes de energia de alta
tensão para a região. Esses investimentos permitem a ocupação
imediata de mais 33.700ha de terras, que trarão vários benefícios
socioeconâmicos para a região, como:

geração de 100 mil empregos diretos e indiretos;
transformação da região em exportadora de frutas para a Europa e

os Estados Unidos, com movimentação em tomo de
US$60.000.000,00 por ano;

instalação de agroindústrias na região, em função da oferta de
matéria-prima durante todo o ano;

volume de negócios em insumos da ordem de R$160.000.000,00
por ano;

expansão do comércio local e regional e de serviços diversos, em
função do aumento populacional.

Na audiência pública realizada no Projeto Jaíba, ficou claro que,
para este se expandir, são necessárias as seguintes ações do poder
público:

disponibilização de recursos de crédito rural da ordem de
R$375.000.000,00 para a exploração de 25.000ha das Etapas 1 e II;

estabelecer uma política de atração de agroindústrias para a região;
resolver pendências judiciais em questões fundiárias, visando à

titularização das terras para os pequenos produtores e à liberação de
áreas empresariais;

criar um fundo de aval para facilitar acesso ao crédito por parte dos
produtores;

criar condições técnicas e financeiras para implantar infra-estrutura
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básica nos Municípios de Jaíba e Matias Cardoso;

viabilizar um programa consistente de pesquisa agropecuária que dê
sustentação ao repasse de tecnologias de produção;

fortalecer estrutura de assistência técnica e social aos agricultores
familiares;

viabilizar uma linha de crédito especial, no valor R$15.000.000,00,
para que 1.083 agricultores familiares possam adequar seus sistemas
de irrigação com medidores especiais de consumo de energia elétrica
no período noturno. Essa medida, de acordo com os estudos técnicos
apresentados a esta Comissão, proporcionará uma economia da
ordem de R$5.300.000,00 em custos de irrigação.

Reconhecendo a urgência no atendimento de algumas
reivindicações apresentadas na audiência pública, a Comissão fez
reuniões com o Presidente da RURALMINAS e com representante do
Advogado-Geral do Estado para discutir, respectivamente, sobre a
regularização dos títulos de propriedade de terras e a criação de fundo
de aval para os produtores do Projeto Jaíba.

5.8.1.2 - O perímetro irrigado de Pirapora
A fruticultura teve início na região de Pirapora a partir de 1979, com

a implantação de um projeto-piloto de irrigação desenvolvido pela
CODEVASF, juntamente com a Cooperativa Agrícola de Cotia, às
margens do rio São Francisco, em uma área de 1 .684ha, dos quais
1 .236ha foram destinados ao cultivo de frutas. Nesse projeto, as
principais frutas cultivadas são a uva, com 267ha; a manga, com
129ha; a mexerica poncã, com 120ha, e a banana, com 101ha. São
produzidas também várias outras frutas em menor escala, como
atemóia, goiaba, limão, pinha, caju, coco, maracujá, lichia e caqui.

Durante a visita técnica realizada ao local, esta Comissão pôde
constatar que o projeto encontra-se bem consolidado e ainda tem
grande potencial de expansão, pois cerca de 400ha ainda não estão
ocupados com frutas devido à limitação da infra-estrutura de irrigação.
Na ocasião, a Associação dos Usuários do Projeto Pirapora,
responsável pelo gerenciamento do perímetro irrigado, apresentou
uma série de ações para o desenvolvimento da fruticultura local,
como:

reabilitação da infra-estrutura de irrigação, cujo projeto já foi
apresentado à CODEVASF e tem custo estimado em R$2.500.000,00.

WC



324

Essa obra permitirá a irrigação de 400ha de terras ainda ociosas e,
conseqüentemente, a geração de cerca de 1.200 empregõs;

implantação de um centro de pesquisa agrícola na região para
identificar as melhores variedades de frutas a serem exploradas, bem
como para adaptar e validar novas tecnologias de produção;

estímulo à implantação de agroindústrias na região;
criação de uma linha de crédito especial, no valor de

R$1.000.000,00, para os produtores investirem no melhoramento e
ampliação de suas estruturas de produção;

desenvolvimento de estudos sobre o mercado externo de frutas.
5.8.2 - Região do Triângulo
As regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba são tradicionais áreas

produtoras de frutas, com destaque para o abacaxi, a laranja e o
maracujá. A atividade local foi impulsionada a partir de programas de
incentivo, principalmente para a citricultura, nas décadas de 70 e 80.

Como dito anteriormente, o abacaxi produzido na região coloca
Minas Gerais como seu principal produtor nacional. De lá são
exportados a fruta e seus derivados, principalmente abacaxi em
rodelas enlatado. A produção de laranja e maracujá abastece,
respectivamente, os parques industriais de São Paulo e da própria
região.

A Tabela da Produção foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.11.2004.

Os principais municípios produtores estão listados na tabela a
seguir, com as respectivas áreas de produção, por cultura. Trata-se de
Uma área expressiva de produção, que toma a região o maior pólo
produtor de frutas de Minas Gerais. A área total dedicada à fruticultura
na região, segundo o IBGE, é de aproximadamente 35.000ha.

- A Tabela dos principais municípios produtores foi publicada na
edição do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

A seguir, é apresentado um resumo dos fatores que afetam
negativamente a fruticultura nas regiões do Triângulo e do Alto
Paranaíba.

5.8.3 - Região Sul
Os municípios da região Sul, juntamente com Barbacena (Campos

das Vertentes), são os principais produtores de pêssego em Minas
Gerais. Em menor escala, são também cultivados o figo e o morango,



325
o primeiro, destinado principalmente à industrialização, e o
segundo, ao consumo em forma natural ou processada. Além desses
produtos, a região também contribui, de forma residual, para a
produção de banana, laranja, manga, goiaba, maracujá, abacaxi e
mamão.

Entre os municípios produtores, destacam-se Santa Rita de Caldas,
Caldas, Poços de Caldas e Ouro Fino, que formam o principal centro
fruticola da região (sobretudo no que diz respeito às frutas de clima
temperado, entre elas o pêssego). Há várias agroindústrias
processadoras instaladas na região, as quais são uma clientela
importante dos fruticultores locais. Destacam-se ainda São Sebastião
do Paraíso, que, embora não possua produção frutícola tão
expressiva, tem excelente estrutura de apoio para o desenvolvimento
da atividade, sobretudo a fornecida pela COOPARAISO, cooperativa
agrícola interessada em estimular a formação de pomares em sua
área de atuação; e Brasópolis, pelo cultivo de banana-prata de
excelente qualidade e pela facilidade de escoamento da produção, o
que o coloca em condições de competir com a fruta produzida no
Norte do Estado.

As demais espécies cultivadas, como figo, morango, goiaba,
mamão, manga, abacaxi e maracujá, assumem papel secundário no
contexto regional, contribuindo para a ocupação integral das áreas
destinadas ao cultivo de frutas e conseqüente complementação da
renda dos fruticultores.

A Tabela das demais espécies cultivadas foi publicada na edição
do "Diário do Legislativo" de 13.11.2004.

Os principais fatores que afetam negativamente a fruticultura na
região Sul de Minas são resumidos no quadro a seguir:

Devemos mencionar dois importantes projetos que a EPAMIG vem
executando nas suas fazendas experimentais de Caldas e Maria da
Fé, pelo seu grande potencial para promover a geração de empregos
e de renda e o desenvolvimento da agroindústria na região.

Em Caldas, a empresa vem fazendo experimentos em vitivinicultura,
com o objetivo de introduzir variedades de uvas adaptadas às
condições de outono seco da região cafeeira, para a fabricação de
vinhos finos. Essa tecnologia, ainda não testada no País, tem
despertado grande interesse de empresários agrícolas, e, atualmente,
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já são 7ha implantados e 22ha em fase de implantação com uvas
finas para a produção de vinhos.

A partir dos primeiros resultados obtidos na região cafeeira do Sul
de Minas, a EPAMIG expandiu as pesquisas para a região Norte do
Estado, em João Pinheiro, com o objetivo de estabelecer as
variedades, os porta-enxertos, os sistemas de condução das plantas e
as técnicas enológicas aplicáveis às condições do cerrado.

Ainda na região Norte, a EPAMIG vem trabalhando em parceria com
a Associação dos Usuários do Projeto Pirapora - AUPPI - e a
Cooperativa de Viticultores de Pirapora para implantar projeto de
pesquisa sobre formas de tornar a região apta a produzir vinhos finos.

Para dar suporte a essas pesquisas, a EPAMIG detém o único
Centro de Referência em Enologia do Estado, instalado na fazenda
experimental de Caldas. Entretanto, para que se possa traçar o perfil
dos vinhos de cada região, é necessário um laboratório de enologia
nesse Centro, de valor estimado em R$800.000,00.

Outro projeto de grande relevância da EPAMIG é a pesquisa que
vem sendo desenvolvida em Maria da Fé sobre o cultivo de oliveiras.
Até o momento já foram identificadas duas variedades que se
adaptam bem às condições climáticas da região e são adequadas
para a produção de azeitonas de mesa e de azeite. Por causa dessas
pesquisas, milhares de mudas de oliveira já estão sendo
encomendadas por agricultores do Estado de São Paulo.

Dados da EPAMIG indicam que todo o azeite e azeitona consumidos
no Brasil são importados, principalmente da Argentina, Peru, Chile,
Espanha e Portugal. Em 2002, o País importou cerca de
US$38.000.000,00 em azeitonas e US$58.000.000,00 em azeite de
oliva. Portanto, a introdução da cultura de oliveira no Sul de Minas,
além de representar uma nova e rentável alternativa para os
agricultores da região, possibilitará a instalação de várias indústrias de
azeite no território mineiro, promovendo a geração de renda, de
empregos e de novas divisas para Minas Gerais.

5.8.4 - Região da Zona da Mata
A região da Zona da Mata é produtora de várias espécies de frutas,

entre subtropicais e tropicais, como banana, manga, goiaba,
tangerina, coco, laranja, limão, maracujá, pêssego, nectarina, acerola
e mamão, entre outras. A área total dedicada à fruticultura na região,
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segundo o IBGE, é de aproximadamente 8.900ha.

Essa diversidade de culturas não permite caracterizar a região como
produtora de uma ou outra espécie. No entanto, sobressai a produção
de goiaba e manga ubá, frutas de cultivo tradicional e muito utilizadas
pelas agroindústrias locais, e de banana, com maior área cultivada,
sobretudo nos Municípios de Piau e Santa Bárbara do Tugúrio.

A Tabela da produção de outras frutas nos Municípios de Piau e
Santa Bárbara do Tugúrio foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.11.2004.

Na região, há várias agroindústrias de porte, importante alicerce
para o desenvolvimento da fruticultura. E também grande o número de
indústrias caseiras e de pequeno porte, que geram milhares de
empregos e consomem uma parcela significativa da produção de
frutas local, conforme demonstra a tabela a seguir:

- A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 13.11.2004.

A Tabela dos Fatores limitantes foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 13.11.2004.

V - Conclusões
Inicialmente, devemos registrar que um dos principais objetivos

desta Comissão foi plenamente atingido: proporcionar o debate
intenso e proativo, com a participação de todos os setores da cadeia
de produção de frutas, sobre a situação, os entraves, as perspectivas
e as propostas para o desenvolvimento e a expansão da fruticultura
em Minas Gerais.

Constatamos também que há grande disposição e vontade de todos
- produtores, trabalhadores, indústrias, entidades representativas e
órgãos públicos de todas as esferas de Governo - de alavancar esse
setor e transformar o Estado em importante centro agroindustrial
frutícola.

Apesar do grande potencial para o desenvolvimento da fruticultura
em Minas Gerais, conforme procuramos expor ao longo deste
relatório, podemos afirmar que o Estado não tem atuado de forma
eficiente para o fortalecimento do setor, com base nos dados abaixo:

Minas Gerais importa cerca de 70% do seu consumo interno de
frutas;

87% da produção concentram-se em apenas três frutas - laranja,
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abacaxi e banana;
a produção de frutas encontra-se estagnada no patamar de

2.000.000t por ano ao longo dos últimos 9 anos, enquanto o Brasil,
nesse mesmo período, evoluiu de 35 para 39.000.000t por ano;

o Estado tem tido péssimo desempenho em relação às exportações
nos últimos 6 anos: enquanto as exportações de frutas do País
aumentaram de US$293.000.000,00 para US$504.000.000,00, as
vendas de Minas Gerais regrediram de US$2.800.000,00 para
US$1.900.000,00;

um projeto importante como o perímetro irrigado de Jaíba, instalado
há mais de 10 anos, no qual já se investiram cerca de
US$400.000.000,00 para dotá-lo de infra-estrutura capaz de irrigar
66.000ha, atualmente tem área ocupada com irrigação de apenas
5.220ha;

o BDMG não oferece nenhuma linha própria de crédito para financiar
a produção de frutas, atuando apenas como repassador de linhas
disponibilizadas pelo BNDES. Dessa forma, com exceção do projeto
Jaíba - para o qual já se anunciou recentemente a disponibilização de
R$40.000.000,00 -, é difícil viabilizar programas regionalizados que
exigem volume de recursos financeiros e condições de financiamento
diferenciados em relação ao oferecido pelo BNDES;

os órgãos de pesquisa, fomento e apoio a todo o setor agropecuário
do Estado (incluindo a fruticultura), como a EPAMIG, a EMATER e o
IMA trabalham com enormes dificuldades em função de sua baixa
dotação orçamentária e quadro de pessoal insuficiente.

Essas e várias outras informações obtidas no decorrer dos trabalhos
nos permitiram identificar uma série de problemas e gargalos
relacionados ao poder público e à iniciativa privada, os quais devem
ser devidamente compreendidos e atacados pelos agentes da cadeia
produtiva de frutas em sua respectiva área de atuação.
• Entre os principais fatores que têm prejudicado o desenvolvimento
da fruticultura no Estado está, em primeiro lugar, o desprestígio do

•setor em relação às políticas públicas setoriais do Governo; como dito
anteriormente, o programa criado pelo Executivo em 1999 para
desenvolver a fruticultura foi interrompido em 2000 e, até o momento,
encontra-se paralisado.

Outros fatores limitantes são:

ri
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carência de instituições representativas;
dificuldade de acesso a crédito;
ausência de sistema de informações sobre a cadeia de produção;
falta de pesquisas direcionadas às necessidades regionais;
assistência técnica e fiscalização sanitária insuficientes;
pouca oferta de mudas com garantia de qualidade;
baixa capacitação de produtores e de trabalhadores.
Um dos grandes obstáculos à evolução do setor é a desorganização

e o baixo nível de integração entre os seus vários agentes. Apesar de
existir lei específica de estímulo à fruticultura desde 1998, o Estado
nem sequer instalou a sua respectiva câmara setorial para definir e
coordenar as diretrizes e ações estratégicas de curto, médio e longo
prazos em cada etapa da cadeia de produção de frutas.

Além disso, as iniciativas de se congregarem os produtores em
associações e cooperativas são muito isoladas e pouco eficientes, o
que dificulta a formação de lideranças representativas capazes de dar
eco às demandas e de influenciar na formulação de políticas
governamentais adequadas às especificidades da fruticultura em cada
região do Estado.

Em relação à agroindústria de frutas, o contexto é o mesmo: falta
uma entidade representativa, em nível estadual, que traduza as
necessidades, as potencialidades e a importância dessa atividade
para o desenvolvimento regional do Estado e, dessa forma, também
ofereça subsídio às políticas públicas para a sua expansão. Cabe aqui
mencionar também a pouca integração da agroindústria com os
produtores no que diz respeito ao estabelecimento de contratos e
parcerias para o planejamento da produção e aquisição de frutas, fator
que inibe o desenvolvimento das cadeias produtivas locais.

Outro fator inibidor é a carência de informações centralizadas que
permitam o planejamento das atividades produtivas nos vários
segmentos da cadeia agroindustrial de frutas. Atualmente, as
informações sobre demandas, características e exigências do
mercado doméstico e externo, áreas cultivadas, perspectivas de
safras e de preços, cadastro de compradores inadimplentes, entre
outras, encontram-se dispersas e difíceis de serem acessadas.
Portanto, é de fundamental importância que se estabeleçam centros
de informações estratégicas para suporte ao planejamento e à tomada
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de decisões por parte de todos os agentes da cadeia produtiva de
frutas.

As linhas de crédito oferecidas pelo BNDES para financiar a
implantação de pomares, o custeio e demais investimentos em
máquinas, equipamentos, irrigação e unidades de beneficiamento de
trutas aparentemente atendem as necessidades do setor. Entretanto,
vários depoimentos prestados por produtores e técnicos da EMATER
indicam que há dificuldades recorrentes de se obterem recursos do
PRONAF e do PRODEFRUTA nas agências do Banco do Brasil, seja
por desinformação ou por dificuldades impostas pelos gerentes.

O BDMG não tem recursos próprios para financiar a fruticultura; é
apenas um repassador das linhas de crédito oferecidas pelo BNDES.
Como a estrutura do BDMG é toda centralizada em Belo Horizonte,
essa instituição faz o financiamento por meio das cooperativas de
crédito espalhadas pelo Estado, nas quais há pouca representação da
fruticultura. Dessa forma, grande número de produtores fica sem ter
acesso aos recursos repassados pelo BDMG. Portanto, é importante
que se estimulem a formação e o fortalecimento de cooperativas de
crédito capazes de filiar e atender aos fruticultores de todos os
municípios mineiros.

Devido ao investimento elevado e ao prazo demorado de retomo na
implantação de pomares, são necessárias linhas de financiamento
•diferenciadas que considerem esses dois aspectos. E necessário
também que se estabeleçam mecanismos para facilitar a obtenção de
financiamentos pelos produtores, como fundos de aval capazes de
complementar as garantias exigidas pelos Bancos. Outro mecanismo
importante para estimular o setor é a criação de seguros para o
investimento, a renda e a produção em fruticultura.

Entendemos que deve haver maior empenho do Estado para
expandir o setor agroindustrial, pois é um importante vetor para o
fortalecimento de toda a cadeia de frutas, especialmente na região
Norte de Minas, onde essa atividade ainda é inexpressiva.

As indústrias caseiras e de pequeno porte são um importante setor
consumidor de frutas que gera empregos e dinamiza a economia nas
várias regiões do Estado. De acordo com os dados da EMATER
exibidos anteriormente, apenas na Zona da Mata existem cerca de
3.137 dessas indústrias, que consomem cerca de 1.630t por ano de
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frutas, gerando cerca de 5.600 empregos diretos e 8.100 empregos
indiretos. Portanto, é importante estabelecer políticas para fortalecer e
expandir esse setor por meio de capacitação técnica e gerencial,
inovação e transferência de tecnologias para pequena escala de
produção, facilitação de crédito e menos exigências fiscais para a
comercialização.

A produção de variedades de mudas resistentes a doenças e
adaptadas às condições edafoclimáticas de cada região do Estado,
bem como o desenvolvimento e a transferência das respectivas
tecnologias de produção e de controle fitossanitário são fundamentais
para a fruticultura mineira. Para que essas atividades sejam
desenvolvidas a contento, é necessário dispor de serviços eficientes e
integrados de pesquisa, assistência técnica e defesa sanitária para
toda a cadeia de produção de frutas, o que demanda a adequação
orçamentária e de pessoal da EPAMIG, da EMATER e do IMA.

O desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa em
fruticultura tem ficado aquém das necessidades do Estado; a análise
de depoimentos prestados em reuniões da Comissão e de diversos
documentos indicou- nos os seguintes óbices ao desenvolvimento de
pesquisas em fruticultura:

o repasse apenas parcial (e fora dos prazos) dos recursos
financeiros anuais que cabem à FAPEMIG;

a carência de editais específicos, lançados pela FAPEMIG, que
contemplem pesquisas em fruticultura ou projetos de desenvolvimento
regional para as diferentes cadeias de frutas;

editais da FAPEMIG com prazos insuficientes para pesquisas
aplicadas, os quais, devido a especificidades da fruticultura, podem
ser superiores a 5 anos;

projetos aprovados em editais são inviabilizados devido a cortes no
orçamento feitos unilateralmente pela FAPEM IG;

indeferimento de projetos, pela FAPEMIO, devido à grande disputa
de várias instituições de pesquisa por recursos financeiros limitados;

falta de dotação orçamentária adequada para as rubricas "pesquisa"
e "investimento" no orçamento da EPAMIG;

insuficiência de pesquisadores e técnicos nos quadros da EPAMIG;
recursos financeiros e apoio governamental insuficientes para a

UNIMONTES desenvolver e expandir seus projetos de pesquisa na
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região Norte de Minas;
pouca integração entre as entidades de pesquisa;
dificuldade das universidades para promover pesquisas de campo

com os produtores, bem como para difundir e transferir novas
tecnologias.

Portanto, o Governo deve regularizar os repasses financeiros que
cabem à FAPEMIG e garantir, também, o aporte de recursos
financeiros na EPAMIG e na UNIMONTES para que estas possam
acelerar e ampliar as pesquisas demandadas pelo setor. Nesse
sentido, estamos apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a
destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento de
pesquisas agropecuárias por instituições do Estado.

E necessário também que a FAPEMIG publique editais induzidos
para a fruticultura, considerando as demandas regionais, e que
conceda prazos mais dilatados para a conclusão de projetos de longa
maturação.

Em face da diversidade de linhas de pesquisa na cadeia da
fruticultura, que exige várias especialidades de conhecimento e de
infra-estrutura para serem conduzidas, como laboratórios,
equipamentos e campos de teste, deve-se criar uma forte integração
entre a EPAMIG, a EMBRAPA, as universidades, escolas agrícolas,
produtores e indústrias para o desenvolvimento de projetos e
programas regionais de pesquisa.

Em relação à defesa sanitária, a situação é preocupante, pois o IMÃ
encontra-se impedido de fazer a fiscalização de sementes e mudas -
dois dos principais vetores de propagação de pragas e doenças em
pomares -, por falta de autorização do Ministério da Agricultura. Essa
situação deve ser resolvida com urgência, a fim de que o Estado não
fique à mercê de doenças que podem arrasar grandes plantios, como
a contaminação recente de pomares mineiros pela sigatoka negra.
Além disso, para maior eficiência no controle sanitário, é também
necessário que o IMÃ implante laboratório para testes de mudas,
orçado em cerca de R$600.000,00.

Outra questão identificada é a grande necessidade do setor em
relação à melhor capacitação de trabalhadores e produtores nas
técnicas de condução de pomares e no gerenciamento das demais
atividades relativas à produção.
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O Projeto Jaíba já é prioridade para o Estado, pois trata-se de um

dos Projetos Estruturadores do PPAG 2004-2007. Entretanto, uma
medida urgente deve ser adotada, já que terá reflexo imediato para
melhorar o processo produtivo de 1.083 proprietários de glebas de
Sha: criação de linha de crédito de R$15.000.000,00 para que estes
possam fazer a adequação de sistemas de irrigação com medidores
especiais de consumo de energia elétrica no período noturno.

Ainda em relação ao Jaíba, é necessário promover gestões para
agilizar a titulação ou escrituração de todas as glebas que estão com
essa pendência.

O perímetro irrigado de Pirapora é um empreendimento frutícola de
sucesso, onde cerca de SOOha irrigados já produzem uma gama
variada de frutas, gerando mais de 2 mil empregos diretos. Há ainda
400ha inexplorados devido à necessidade de ampliação da rede de
irrigação sob a responsabilidade da CODEVASF, cujo custo é
estimado em R$2.500.000,00. Deve-se priorizar esse investimento,
pois a ocupação dessa área com videiras será imediata e
proporcionará a criação de, aproximadamente, 1.200 empregos
diretos.

Dois projetos que vêm sendo desenvolvidos pela EPAMIG devem
ser priorizados como política setorial do Governo:

- desenvolvimento de variedades de mudas de uva, para a produção
de vinhos finos, adaptadas ao Sul de Minas e a outras regiões
mineiras - inclusive Pirapora -, o que possibilitará o surgimento de
pólos vinícolas no Estado. Para o sucesso desse projeto é necessário
investir cerca de R$600.000,00 na compra de equipamentos para o
laboratório de enologia instalado na Fazenda Experimental de Caldas;

- implantação de programa que estimule o plantio de oliveiras na
região Sul de Minas. A EPAMIG, em sua Fazenda Experimental de
Maria da Fé, já desenvolveu mudas adaptadas às condições locais,
atualmente comercializadas para São Paulo. Essa medida
possibilitará que Minas Gerais, hoje totalmente dependente da
importação de azeitonas e de óleo de oliva, atinja a auto-suficiência e
até mesmo passe a exportar esses produtos, além de gerar milhares
de empregos.

Entendemos que o Governo também deve implementar programas
especiais para estimular a fruticultura orgânica, que é bastante
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adequada à agricultura familiar em pequenas propriedades. Dessa
forma, agrega-se maior valor ao produto e, também, favorece-se o
equilíbrio ambiental.

Também é preciso apoiar programas voltados para a fruticultura
extrativista, especialmente na região dos cerrados, onde essa
atividade - a exemplo do pequi no Norte de Minas - pode melhorar as
condições de vida de milhares de famílias.

Em relação ao mercado externo, há que desenvolver gestões e
programas com o apoio do Governo Federal para a identificação de
nichos de mercado, suas respectivas exigências e peculiaridades,
bem como para a capacitação e financiamento dos produtores para
atendê-los, especialmente em relação à produção integrada de frutas.

Finalizando, em relação aos quatro projetos de lei em trâmite nesta
Casa, que criam pólos de fruticultura nas regiões Sul, da Zona da
Mata, Norte e do Triângulo Mineiro, entendemos que esses pólos já
existem e que a Lei n°12.998, de 1998, abarca a maioria das medidas
propostas nos projetos. Entendemos também que, embora tenham
algumas características próprias, esses pólos são afetados pelos
mesmos óbices estruturais ao seu desenvolvimento e necessitam de
políticas comuns de apoio para sua consolidação e expansão.

Portanto, apresentamos substitutivo ao Projeto de Lei n° 676/2003 -
precedente em relação aos demais projetos -, de forma que todas as
regiões do Estado sejam atendidas com as diretrizes e ações
necessárias ao desenvolvimento de pólos de fruticultura.

VI - Recomendações
Após analisar as informações obtidas ao longo dos trabalhos, a

Comissão recomenda:
Ao Poder Executivo Estadual
Ao Governador do Estado de Minas Gerais:
regulamentar a Lei n° 12.998, de 30/7/98, que cria o Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências;
determinar que se regularize o repasse dos recursos financeiros que

cabem à FAPEMIG, em cumprimento ao disposto no art. 212 da
Constituição Estadual e na Lei n° 11.552, de agosto de 1994;

determinar que a dívida acumulada do Tesouro Estadual para com a
FAPEMIG seja regularizada. Essa dívida, no montante de
R$318.851.254,03, foi baixada de forma irregular pela Secretaria de
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Estado de Fazenda em 26/1/2004, conforme consta nas páginas
177 e 178 do relatório técnico elaborado pela Comissão de
Acompanhamento da Execução Orçamentária, do Tribunal de Contas
do Estado, sobre a prestação de contas do Governador do Estado
referente ao exercício de 2003;

garantir recursos financeiros da ordem de R$375.000.000,00 para
atender a demanda imediata das Etapas e II do Projeto Jaíba, com
vistas à incorporação de 25.000ha de terras ainda ociosas no
processo produtivo;

desenvolver gestões no Governo Federal e em organismos
internacionais para a obtenção de recursos financeiros a serem
aplicados em programas e projetos que beneficiem direta ou
indiretamente o desenvolvimento e a expansão de pólos de fruticultura
no Estado, inclusive a fundo perdido.

As Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
de Planejamento eGestão e de Desenvolvimento Econômico:

reativar o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura em Minas
Gerais, paralisado desde o ano 2000, e incluí-lo como programa
estruturador no Plano Plurianual de Ação Governamental-PPAG 2004-
2007, atualmente em revisão nesta Assembléia;

determinar aos órgãos subordinados competentes que desenvolvam
estudos e gestões necessários para implantar:

a) linhas de crédito, fundo de aval e seguro agrícola adequados às
especificidades da fruticultura mineira;

b) linhas especiais de crédito para financiar a renovação de pomares
erradicados em virtude da incidência de pragas epidêmicas, a
exemplo dos bananais produtivos atingidos pela sigatoka negra.

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
instalar a Câmara Setorial da Fruticultura no âmbito do Conselho

Estadual de Política Agrícola - CEPA -;
apoiar a criação e o funcionamento dos Centros Regionais de

Informação e Inovação em Fruticultura - CRIIFs - em todas as regiões
do Estado, especialmente em relação à implantação de banco de
dados sobre o setor;

promover a articulação e integração de ações em fruticultura
desenvolvidas pelas entidades do sistema operacional da agricultura -
EPAMIG, EMATER, IMA e RURALMINAS;
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promover a adequação dos quadros da EPAMIG, da EMATER e

do IMA para atender as demandas estaduais da fruticultura em suas
respectivas áreas de atuação;

estabelecer parceria permanente com a UNIMONTES, para apoiar
atividades de ensino, pesquisa e extensão rural do seu Departamento
de Ciências Agrárias;

desenvolver programa para estimular o plantio de oliveiras na região
Sul de Minas;

apoiar o programa de produção de mudas de uva para a fabricação
de vinhos finos, atualmente em desenvolvimento pela EPAMIG e pela
iniciativa privada em várias regiões do Estado;

desenvolver campanhas publicitárias educativas que estimulem o
consumo regular de frutas pela população, além de outras que
valorizem a fruticultura como oportunidade de renda para o produtor
rural.

As Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

garantir, por meio de crédito suplementar, os recursos financeiros
necessários para que:

a) a EPAMIG implante laboratório de enologia em sua Fazenda
Experimental no Município de Caldas, com vistas ao desenvolvimento
de pólos vinícolas no Estado, com valor atual estimado em
R$800.000,00;

b) o IMA implante laboratório de análise vegetal para dar suporte ao
controle fitossanitário no âmbito do Estado, com valor atual estimado
em R$600.000,00;

Destinar nos orçamentos anuais dotações suficientes para que o
Estado:

a) mantenha, por meio do IMA, sistema permanente de barreiras
fitossanitárias, promova o mapeamento e a erradicação de pomares
abandonados e desenvolva outras ações cabíveis que impeçam a
propagação de pragas para regiões indenes, tendo-se, como exemplo,
a necessidade atual de se conter o avanço da sigatoka negra para os
bananais da região Norte do Estado;

b) cumpra, por meio da EMATER, sua obrigação constitucional de
manter um sistema permanente de assistência técnica e extensão
rural para atender as demandas dos produtores rurais, em especial
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aquelas direcionadas à agricultura familiar;

c) desenvolva, por meio da EPAMIG e da UNIMONTES, projetos e
programas de pesquisa necessários ao desenvolvimento da
fruticultura mineira;

autorizar a realização de concurso público para recomposição dos
quadros técnicos da EPAMIG, da EMATER e do IMA, que se
encontram defasados em virtude de aposentadorias e desligamentos
de servidores.

As Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior:

destinar recursos financeiros para que a UNIMONTES implante
laboratório de hidráulica, estação agroclimática e campo de irrigação
para dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas em fruticultura
irrigada na região Norte do Estado.

A Secretaria de Estado de Fazenda:
criar mecanismos de benefício fiscal para as agroindústrias de

sucos, polpas e doces que comprovem a aquisição de frutas por meio
de contratos que garantam o acesso de produtores, associações e
cooperativas a linhas de crédito para financiar a produção;

adotar medidas que permitam a redução da carga tributária incidente
sobre os defensivos agrícolas utilizados no controle de pragas típicas
de culturas de frutas;

estender para as indústrias produtoras de doces de frutas o mesmo
benefício fiscal que o Decreto n° 43.773, de 1 0/412004, concede às
indústrias produtoras de sucos e polpas de frutas.

As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento e
Gestão:

Viabilizar, no BDMG:
a) linha especial de crédito, no montante de R$15.000.000,00, para

financiar os pequenos produtores rurais do Projeto Jaíba na
adequação de sistemas de irrigação com medidores especiais de
consumo de energia elétrica no período noturno;

b) linha especial de crédito, no montante de R$1.000.000,00, para
financiar o melhoramento e a expansão das estruturas de produção do
•perímetro irrigado de Pirapora.

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior,
ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e à Fundação de
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Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG:
publicar editais específicos, na categoria Demanda

Endogovernamental, para o financiamento de projetos que tenham por
objetivo o desenvolvimento regional das diferentes cadeias de
produção de frutas, levando em consideração as prioridades definidas
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

estabelecer critérios que permitam a concessão de prazos mais
dilatados para a pesquisa em fruticultura, de acordo com as
especificidades e os objetivos dos projetos;

na área de ciências agrárias, estabelecer critérios que privilegiem o
financiamento de projetos relevantes para o desenvolvimento do
Estado, especialmente aqueles conduzidos na forma de consórcios ou
parcerias entre as instituições de pesquisa e coordenados pela
EPAMIG;

publicar edital para financiar pesquisas sobre o mercado externo de
frutas, que tenham por objeto, entre outros aspectos, a identificação
de espécies e variedades de frutas demandadas pelos diferentes
mercados, as exigências tecnológicas para a produção e o
beneficiamento, os volumes requeridos, os melhores períodos de
colocação, bem como as restrições sanitárias dos diversos países
importadores;

publicar edital para financiar pesquisas sobre o controle da sigatoka
negra em bananais do Estado, bem como sobre o desenvolvimento e
a adaptação de variedades resistentes a essa doença.

A Empresa de Pesquisa Agrícola de Minas Gerais - EPAMIG:
ampliar o quadro de especialistas em fruticultura para atender as

demandas regionais do Estado, em especial na Zona da Mata e na
área de influência do perímetro irrigado de Pirapora;

criar um canal permanente de interlocução com entidades que
atuam na cadeia da fruticultura, como a FAEMG, o SEBRAE, as
indústrias, as cooperativas e as associações de produtores, com
vistas à definição de linhas de pesquisa direcionadas para demandas
específicas do setor em cada região do Estado;

estabelecer sistema de parcerias e consórcios com universidades e
escolas agrícolas para o desenvolvimento de projetos regionalizados
de pesquisa em fruticultura;

desenvolver linhas de pesquisa para o aumento do rendimento de
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polpa de frutas, em especial da manga ubá;

criar em sua estrutura condições para desenvolver programas de
pesquisas emergenciais ou preventivas para o controle de pragas
epidêmicas de culturas de frutas, bem como para a seleção e
adaptação de variedades de frutas resistentes a essas pragas, como o
caso da sigatoka negra na banana.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à
EMATER:

realizar, em parceria com outras entidades, o zoneamento
agroecológico e mercadológico para a fruticultura no Estado;

desenvolver programas de estímulo às produções orgânica e
extrativista de frutas;

promover o treinamento continuado de técnicos em fruticultura e a
sua devida alocação nos municípios, para prestação de assistência
técnica especializada que atenda as demandas regionais dos
produtores, especialmente em relação a culturas de manga, banana,
goiaba, maracujá, graviola e abacaxi na região da Zona da Mata;

desenvolver programas em parceria com entidades como o
SEBRAE, o SENAR, a FAEMG, a OCEMG, a FETAEMG,
universidades e escolas agrícolas para:

a) estimular o fortalecimento e a formação de cooperativas de
crédito e de produtores voltadas para a fruticultura;

b) promover o treinamento e a capacitação de produtores e
trabalhadores rurais nas diversas cadeias de produção de frutas;

c) estimular a formação e a capacitação de associações de
fruticultores familiares para otimizar seus processos produtivos,
especialmente em relação a indústrias caseiras ou de pequeno porte.

A RURALMINAS
agilizar a conclusão das obras de infra-estrutura da Etapa II do

Projeto Jaíba (energia, recuperação de canais e estações de
bombeamento);

desenvolver as gestões necessárias para a regularização das
pendências de escrituração ou titulação de glebas de terra abrangidas
pelo Projeto Jaíba.

Ao Poder Executivo Federal
Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
autorizar que a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento de Minas Gerais, por meio do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, passe a fazer a certificação e a fiscalização de
sanidade vegetal de mudas e sementes produzidas no Estado, tendo
em vista o melhor controle da propagação de pragas e doenças;

agilizar a conclusão dos trabalhos para a definição dos novos
padrões de qualidade e de classificação de frutas.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São
Francisco e Parnaíba - CODEVASF:

priorizar o investimento de recursos financeiros da ordem de
R$2.400.000,00 na reabilitação e ampliação da infraestrutura de
irrigação do perímetro irrigado de Pirapora. Essa medida permitirá que
cerca de 400ha de terras pertencentes a esse perímetro - hoje ociosas
devido a falta de irrigação - sejam incorporadas ao processo
produtivo, com a introdução de culturas de uvas para a indústria de
vinhos, e que se criem cerca de 1.200 empregos diretos no local;

realizar a licitação dos lotes restantes da Gleba C-2, referentes à
Etapa 1 do Projeto Jaíba, abrangendo uma área de 2.700ha. Essa
medida reduzirá a ociosidade da estrutura de fornecimento de água,
diminuindo a contrapartida dos Governos Federal e Estadual na
manutenção da infra-estrutura coletiva, além de gerar
aproximadamente cerca de 4.000 empregos diretos no local.

Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:
desenvolver estudos e gestões para que se estabeleça seguro rural

de investimento, de custeio e de renda adequados às especificidades
da fruticultura;

estabelecer linhas especiais de crédito para o financiamento da
renovação de pomares erradicados em virtude da incidência de
pragas epidêmicas, a exemplo dos bananais produtivos atingidos pela
sigatoka negra.

Ao Poder Judiciário
A Sa Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte:
dar a celeridade possível ao Processo n° 2001.38.00.021535-5, de

25/6/2001, referente a ação de usucapião, interposta pela
RURALMINAS, de terras abrangidas pelo Projeto Jaíba.

Ao Poder Legislativo
Ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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determinar que os Projetos de Lei n

o
s 677/2003, do Deputado

Leonardo Moreira, 990/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e
1.212/2003, do Deputado Ricardo Duarte, sejam anexados ao Projeto
de Lei n° 676/2003, do Deputado Leonardo Moreira, precedente em
relação aos demais, tendo em vista que todos dispõem sobre a
criação de pólos de fruticultura no Estado. Embora haja
especificidades em cada região, a legislação sobre o tema deve
abranger todo o Estado;

encaminhar ofícios com as presentes recomendações às
autoridades e aos órgãos competentes.

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Ana Maria

Resende.
VII - Anexos

1 - Projetos de lei
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 676/2003

Altera a Lei n° 12.998, de 30 julho de 1998, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 12.998, de 30 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso V:
"Art. 20 - ..............................................
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.".
Art. 20 - A Lei n° 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3-A:
"Art. 3-A - O Poder Executivo estimulará a criação, o

desenvolvimento e a expansão de pólos de produção e de
industrialização de frutas no Estado, especialmente nas regiões Norte,
Sul, da Zona da Mata e do Triângulo, observadas as seguintes
diretrizes:

- reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como um
agente capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social
em todas as regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no 'caput" deste
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artigo, o Poder Executivo promoverá as seguintes ações:
- a elaboração de planilhas oficiais de custos de produção das

diferentes espécies de frutas, para subsidiar a concessão de crédito
aos produtores;

II - a definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - a definição de regiões nas quais será estimulada a instalação de
indústrias processadoras de frutas;

IV - a criação, pelas instituições bancárias oficiais, de linhas
especiais de crédito para:

a) implantação e custeio de pomares definidos como prioritários para
o desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de
frutas, por parte de associações ou cooperativas de produtores;

e) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por
parte de associações e cooperativas de produtores;

d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de
frutas;

VI - a criação de seguro rural de investimento, de custeio e de renda
para culturas definidas como prioritárias;

VII - a criação de fundo de aval para o financiamento de culturas
definidas como prioritárias;

VIII - a concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários
diferenciados para as indústrias processadoras de frutas que vierem a
se instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias.".

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura
Justificação: O Projeto de Lei n° 676/2003, do Deputado Leonardc

Moreira, propõe a criação de um "pólo" de desenvolvimento da
fruticultura na região Sul de Minas, definindo os municípios que c
integrarão, bem como os benefícios e incentivos a serem concedidos
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aos fruticultores e às empresas agroindustriais que venham a se
instalar ou mesmo a expandir suas atividades naqueles municípios.

Com objetivos semelhantes, foram apresentados os Projetos de Lei
n

o
s 677/2003, do mesmo • autor; 990/2003, da Deputada Ana Maria

Resende, e 1.212/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que propõem,
respectivamente, a criação de pólos de fruticultura na Zona da Mata,
no Norte de Minas e no Triângulo.

Instalada a Comissão Especial da Fruticultura, constatou-se que a
legislação existente sobre o assunto, especialmente a Lei n° 12.998,
de 1998, já abarcava diversas medidas propostas nos projetos
•citados. A partir de depoimentos de especialistas presentes às
reuniões de trabalho da Comissão, observou-se que mudanças
pontuais na lei citada poderiam estimular o desenvolvimento dos pólos
de fruticultura existentes no Estado, bem como a criação de novos
pólos em regiões com vocação para tanto.

Verificou-se, inclusive, que os pólos de fruticultura que se pretende
criar já se encontram implantados, embora em estágios diferentes de
desenvolvimento. A Comissão detectou que esses pólos necessitam,
isto sim, de políticas públicas de apoio e estímulo para sua
consolidação e expansão, o que propomos no substitutivo que ora
apresentamos.

Dessa forma, entendemos que as propostas contidas nos projetos
de lei em tramitação estarão mais bem atendidas, conforme
recomendação contida no relatório final da Comissão.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros para o

desenvolvimento de pesquisas no setor agropecuário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público garantirá que uma parcela dos recursos

financeiros destinados ao amparo e ao fomento à pesquisa, previstos
no art. 212 da Constituição do Estado, seja destinada ao
financiamento de projetos ou programas de pesquisa agropecuária
desenvolvidos, gerenciados ou coordenados por instituição de
pesquisa agropecuária integrante da estrutura administrativa do
Estado.

Art. 20 - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1 0 desta
lei, o órgão competente poderá formalizar consórcios, convênios e
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parcerias de cooperação técnica e científica com outras instituições
públicas ou privadas voltadas para a pesquisa, a assistência técnica, a
extensão rural e o controle de sanidade vegetal e animal das diversas
cadeias de produção agropecuária.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias,
contado da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura
Justificação: O art. 212 da Constituição Estadual determina que o

Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe
atribuirá dotações e recursos correspondentes a, no mínimo, 1% da
receita orçamentária corrente ordinária. Esses recursos serão
repassados em parcelas mensais no mesmo exercício.

A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG - é
a entidade gestora desses recursos financeiros, e a ela cabe aplicá-
los no financiamento de projetos de pesquisa relevantes para o
desenvolvimento científico, técnico, econômico e social do Estado.

Os projetos a serem financiados abrangem várias áreas do
conhecimento, como ciências biológicas, agrárias, engenharia,
arquitetura, entre outras, e os recursos financeiros são disputados por
diversas entidades de pesquisa instaladas no território mineiro, sejam
elas federais, estaduais e municipais, públicas ou privadas, ou mesmo
por pesquisadores individuais.

Na área de ciências agrárias, o Estado possui entidades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como a EPAMIG, o CETEC
e a UNIMONTES, cuja finalidade principal é execução de programas e
projetos de pesquisa em apoio às políticas públicas para o setor.

Freqüentemente, projetos de pesquisa dessas entidades,
importantes para agropecuária, estadual, são postergados ou mesmo
não realizados em razão da metodologia utilizada pela FAPEMIG na
aprovação e liberação de recursos financeiros. Essa situação tem
afetado seriamente o desenvolvimento do agronegócio mineiro - setor
responsável por milhões de empregos -, o qual é altamente
dependente de inovações tecnológicas para manter sua
competitividade.

Portanto, é necessário corrigir essa distorção, na qual o Estado fica
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impossibilitado de realizar pesquisas agropecuárias de seu
interesse por não conseguir acessar recursos financeiros que ele
mesmo disponibilizou para esse fim.

A aprovação do projeto de lei ora submetido a esta Casa contornará
essa situação e permitirá que o Estado, por meio da atuação de suas
entidades - as quais poderão formar parcerias diversas -, possa
atender prontamente as demandas de pesquisa agropecuária
relevantes para o seu desenvolvimento econômico e social.

2 - Requerimentos

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

Gerias:
A Comissão Especial da Fruticultura requer a V Exa. , nos termos

regimentais, seja solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda a
adoção das medidas cabíveis para se estender às indústrias
produtoras de doces à base de frutas o mesmo benefício fiscal que o
Decreto n°43.773, de 1 0/4/2004, concede às indústrias produtoras de
sucos e de polpas à base de frutas.

Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura

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

Gerias:
A Comissão Especial da Fruticultura requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja solicitado à Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais - FAPEMIG - que publique, com urgência, edital
específico para financiar pesquisas sobre o controle da sigatoka negra
em bananais do Estado, bem como sobre o desenvolvimento e a
adaptação de variedades resistentes a essa doença.

Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura

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

Gerias:
A Comissão Especial da Fruticultura requer a V. Exa, nos termos

regimentais, seja solicitado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de
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Minas Gerais - EPAMIG - que aloque um pesquisador de
fruticultura na região da Zona da Mata e um técnico agrícola
especializado em fruticultura na área de influência do Perímetro
Irrigado de Pirapora.

Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura
3 - Requerimentos aprovados
Reunião de 3/6/2004
Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e

Luiz Humberto solicitando fossem convidadas as autoridades que
mencionam para participarem, em caráter permanente, das reuniões e
audiências públicas desta Comissão; e solicitando fossem agendadas
reuniões para os dias 15 e 22 com os convidados que mencionam,
para discussão dos temas Panorama da Fruticultura no Brasil e em
Minas Gerais e Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a
Fruticultura;

Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto e Luiz Humberto
solicitando fossem realizadas audiências públicas desta Comissão em
cidades das Regiões Norte, Sul, Triângulo e Zona da Mata e na
cidade de Pirapora; e solicitando fosse realizada uma visita técnica
desta Comissão ao Município de Petrolina - PE, para conhecer o
complexo fruticultor dessa região, voltado para a exportação.

Reunião de 15/6/2004
Requerimentos do Deputado Laudelino Augusto, solicitando que o

Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais - OCEMG- fosse convidado a participar das reuniões
e audiências públicas desta Comissão em caráter permanente; do
Deputado Ricardo Duarte, solicitando a realização de visita técnica e
audiência pública na cidade de Monte Alegre de Minas, no Triângulo;
e dos Deputados Ana Maria Resende, Carlos Pimenta e Laudelino
Augusto, solicitando a aprovação da pauta de trabalhos desenvolvidos
nas 39 , 49 59 e 6 reuniões desta Comissão.

Reunião de 22/6/2004
Requerimentos do Deputado Ricardo Duarte, solicitando a inclusão

das Universidades Federais de Minas Gerais no grupo de instituições
de apoio aos trabalhos da Comissão; do Deputado Carlos Pimenta,
solicitando a reprogramação dos trabalhos da Comissão; e do
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Deputado Laudelino Augusto, solicitando que o Prof. Flávio Alencar
D'Araújo Couto, da Universidade Federal de Viçosa, fosse convidado
a participar de todas as reuniões da Comissão.

Reunião de 29/6/2004
Requerimentos do Deputado Laudelino Augusto, solicitando a

realização de audiência pública em Rio Pomba, para conhecer e
debater sobre a atividade agroindustrial de frutas da região; da
Deputada Ana Maria Resende, solicitando a realização de visita
técnica desta Comissão ao Município de Pirapora, com o objetivo de
conhecer o Projeto de Fruticultura desse município.

Reunião de 617/2004
Requerimentos do Deputado Laudelino Augusto, solicitando que a

audiência pública agendada para a região Sul de Minas fosse
realizada na Fazenda Experimental da EPAMIG, no Município de
Maria da Fé; dos Deputados Laudelino Augusto e Ana Maria Resende,
solicitando o envio de ofício ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, pedindo providências para se formar uma frente de
trabalho, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, com vistas à
prevenção contra a expansão da praga sigatoka negra nos bananais
mineiros, buscando alternativas técnicas existentes para o seu
controle, prevenção e eliminação; e do Deputado Carlos Pimenta,
solicitando a prorrogação, por 30 dias, dos trabalhos da Comissão.

Reunião de 218/2004 - Jaíba
Requerimentos do Deputado Laudelino Augusto, solicitando uma

visita desta Comissão ao Centro de Treinamento do CEFET de Rio
Pomba e à propriedade experimental parceira da entidade nos
trabalhos e pesquisas sobre a fruticultura, após a audiência pública
nesse município; da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
agendamento de audiência com o Presidente da CEMIG para discutir
sobre a disponibilidade da empresa para viabilizar a instalação de
relógios de medição de energia noturna para os pequenos produtores
da região do Projeto Jaíba; e do Deputado Carlos Pimenta, solicitando
o. agendamento de audiências com o Presidente da RURALMINAS e
com o Advogado-Geral do Estado para discutir, respectivamente,
sobre a regularização dos títulos de propriedade de terrenos do
Projeto Jaíba e sobre o fundo de aval para os produtores rurais do
mesmo projeto.
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Reunião de 10/8/2004 - Maria da Fé
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende, solicitando fosse

transmitido ao Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais o
apelo feito por vários produtores da região Sul de Minas, em audiência
pública desta Comissão, para que os recursos do PRONAF sejam
disponibilizados e liberados em tempo hábil, e que seja agendada
uma audiência desta Comissão com o Superintendente, para que se
obtenham esclarecimentos sobre a implementação do PRONAF em
Minas Gerais; do Deputado Laudelino Augusto, solicitando o envio de
correspondência ao Ministro de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, manifestando o agradecimento desta Comissão pela
valiosa colaboração desse Ministério, por meio de seus órgãos e
técnicos, em especial da Delegacia Federal de Agricultura no Estado,
prestada ao desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão;
solicitando uma visita desta Comissão ao Centro de Referência de
Viticultura e Enologia, de propriedade da EPAMIG, no Município de
Caldas, com o objetivo de conhecer o trabalho realizado pelos
especialistas da empresa em parceria com a iniciativa privada; e
solicitando que fosse oficiado ao Secretário de Defesa Social pedido
de informações relativas às denúncias de furtos, roubos e seqüestros
dos quais têm sido vítimas os agricultores da região de Pouso Alegre.

Reunião de 31/8/2004
Requerimentos dos membros da Comissão, solicitando a suspensão

dos trabalhos da Comissão no período de 10 de setembro a 4 de
outubro de 2904; e dos Deputados Ana Maria, Laudelino Augusto e
Wanderley Ávila, solicitando fosse oficiado ao Presidente da
EMBRAPA pedido de providências para reforçar o quadro de pessoal
do escritório da EMBRAPA de Uberlândia, visando a um melhor
atendimento das diversas demandas do setor agrícola da região.

Reunião de 919/2004
Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João,

Márcio Kangussu e Antônio Júlio, solicitando o agendamento de
reuniões com o Governador do Estado, com o Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e com o Ministro de Desenvolvimento
Agrário, com a finalidade de entregar-lhes o relatório final dos
trabalhos realizados por esta Comissão; solicitando que a suspensão
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dos trabalhos desta Comissão fosse estendida até o dia
18/10/2004; e da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
agendamento de audiência desta Comissão com o Presidente da
CODEVASF, em Brasília, com o objetivo de discutir assuntos de
interesse da Comissão, em especial os Projetos de Irrigação de
Pirapora e de Jequitaí.

Reunião de 19/10/2004
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o

adiamento da discussão do relatório apresentado pelo Deputado
Carlos Pimenta, relator desta Comissão.

4 - Relação de documentos recebidos
Publicações
"Marco Legal da Produção Integrada de Frutas" MAPA -' setembro

de 2002; Normas Técnicas e Documentos de Acompanhamento da
Produção Integrada de Frutas". Embrapa, junho de 2003; "Viticultura e
Enologia: Atualizando Conceitos" (coletânea das conferências e
trabalhos técnico-científicos apresentados no P Simpósio Mineiro de
Viticultura e Enologia, realizado na cidade de Andradas, de 16 a 19 de
abril de 2002) EPAMIG.

Textos
"Programa de Desenvolvimento da Fruticultura no Estado de Minas

Gerais". FAEMG, SEBRAE, OCEMG E FIEMG; "Programa de
Desenvolvimento Vitivinícola de Minas Gerais". EPAMIG; "Seleção de
Híbridos Naturais da Mangueira Ubá na Microrregião de Viçosa"
(projeto de pesquisa apresentado à FAPEMIG) Prof. Dalmo Lopes de
Siqueira, UFV; "Contribuição à Comissão Especial de Fruticultura para
o Desenvolvimento da Fruticultura Orgânica na Região da Zona da
Mata" Prof. Gilberto Bernardo de Freitas, UFV; "Panorama da
Fruticultura no Nordeste do Brasil e Norte de Minas Gerais".
CODEVASF; "Fórum Norte de Minas Integrado". Oficina de
Fruticultura, CODEVASF; "Perímetro Senador Nilo Coelho". Distrito de
Irrigação Senador Nilo Coelho; "Investimentos em Fruticultura em
Minas Gerais". Banco do Nordeste; Fruticultura: Geração de Emprego
e Renda". Associação dos Usuários do Projeto Pirapora; "Linhas de
Financiamento para a Cadeia de Produção Relacionada com a
Fruticultura em Minas Gerais". SEBRAE; "Dados do Projeto Jaíba".
Distrito de Irrigação de Jaíba; e "Projeto de Reestruturação do
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Sistema de Irrigação em Áreas de Pequenos Produtores do Projeto
Jaíba" Distrito de Irrigação de Jaíba.

Ofícios
Reivindicação do CRIIF de Uberlândia; reivindicações dos

fruticultores da Zona da Mata de Minas Gerais; e sugestões das
organizações de produtores do Projeto Jaíba.

Cartilhas e Folders
"Produção Integrada de Frutas". lnmetro; "Projeto Jaíba".

RURALMINAS; "O Vale do São Francisco"; "ValeXport".
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 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 a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

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

1.783/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Departamento de
Assistência Social João de Freitas, com sede no Município de Ubá.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0f712004, 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.

Em 15/9/2004, este relator baixou a proposição em diligência ao seu
autor para complemento da documentação, de acordo com exigência
da Lei n°15.294, de 2004, no que foi atendido.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
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seus cargos, e foi devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do referido município sob o n° 15.

O § l O do art. 12 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado; e o
parágrafo único do art. 41 dispõe que, em caso de dissolução da
entidade, os bens remanescentes serão destinados a uma congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública de assistência social.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n° 15.294, de 2004, sendo necessário, entretanto,
dar nova redação ao art. 1° do projeto, para inclusão da sigla que
integra o nome da referida instituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.783/2004, com a seguinte Emenda
n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ad. l°a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Departamento de

Assistência Social João de Freitas - DASJOF -, com sede no
Município de Ubá.".

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Olinto Godinho, relator - Arlen Santiago

'Maria Tereza Lara.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/11/2004, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Pedro

Elias Gontijo, ocorrido em 7/11/2004, em Divinôpolis. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Fábio Avelar, notificando o falecimento do Sr. Joel
Leonel de Aviz, ocorrido em 30/10/2004, em Vespasiano. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE
2004

ATAS

ATA DA 59 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 9/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004;
renovação da votação; aprovação - Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.537/2004; renovação da votação; aprovação -
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.510/2004 e dos
Projetos de Resolução n°s 1.516 e 1.742/2004; aprovação - 2 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 20 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003; discurso do Deputado
Rogério Correia; questão de ordem - 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 - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Marlos Femandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio
- Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Atoise) - As 20h10min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de

Emenda à Constituição n° 81/2004, do Deputado Leonardo Moreira e
outros, que altera o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado. A
'Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A promulgação.

Parecer de Redação Final 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. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.510/2004, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter aos sucessores de Aristides de Souza Maia
e Maria do Carmo de Resende Chaves o imóvel que especifica (A
sanção.); e dos Projetos de Resolução n

o
s 1.516/2004, 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; e 1.742/2004, da Comissão de
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Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica (A promulgação.).

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

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda

à Constituição n° 41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho, Chico
Simões e outros, que altera os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n°1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Com a palavra, para discuti-ia, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, trata-se de proposta
de emenda à Constituição de iniciativa dos Deputados da Bancada do
PT, Roberto Carvalho e Chico Simões, subscrita por outros
Deputados, do PT e de outras agremiações partidárias. O projeto
altera os arts. 43, 45 e 46 da Constituição Estadual. O parágrafo único
do art. 43 passa a vigorar com a seguinte redação: "As diretrizes do
planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social,
incluídas as das funções públicas de interesse comum, serão objeto
de plano diretor metropolitano, aprovado pela assembléia
metropolitana". O art. 45 também passa a vigorar com a seguinte
redação: "A região metropolitana terá as seguintes instâncias, com
atribuições e proporcionalidade na composição definidas em lei
complementar. 1 - Assembléia composta dos seguintes membros:
Prefeitos dos municípios da região metropolitana; Vereadores às
Câmaras Municipais por elas indicados; representantes do colar
metropolitano; representantes dos órgãos do Poder Executivo
envolvidos na gestão das funções públicas de interesse comum da
região metropolitana; representantes da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais por ela indicados; representantes do Poder
Judiciário por ele indicados; representantes da sociedade civil. II -
Conselho de desenvolvimento da região metropolitana, com caráter
deliberativo, composto paritariamente por representantes do Poder
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Executivo estadual e representantes da assembléia metropolitana.
III - Agência de desenvolvimento com caráter técnico e executivo". O
inciso 1 do art. 46 passará a ter a seguinte redação: "Instituir agência
de desenvolvimento para cada região metropolitana do Estado,
responsável pelo suporte técnico para elaboração e execução dos
planos, programas ou projetos relacionados com as funções públicas
de interesse comum".

Essa é a emenda proposta pelos Deputados Roberto Carvalho e
Chico Simões e serve não apenas para a Região Metropolitana de
Belo Horizonte, mas, também, para as regiões metropolitanas do
Estado, como a região do Vale do Aço e outras. A emenda é
importantíssima, pois trata de um tema bastante abordado nos
municípios de regiões metropolitanas durante o processo eleitoral,
•qual seja a desconexão que existe entre municípios próximos e que
não têm a forma integrada de resolver problemas comuns.

Não foram poucos os candidatos que fizeram a abordagem
solicitando soluções comuns. A própria população de muitos desses
lugares casou a eleição de Prefeitos que comungavam da mesma
opinião. E o caso de Belo Horizonte e Contagem. O entendimento de
que poderia ser feita uma região metropolitana que pudesse
desenvolver programas comuns fez com que o Prefeito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel, tivesse uma simpatia muito grande no
conjunto da região metropolitana - com destaque para Contagem -,
pelo sucesso da administração que vinha desenvolvendo. Participei de
diversos atos de campanha em Contagem, da nossa candidata a
Prefeita, Deputada Marília Campos, e pude perceber quão querido era
lá também o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Isso se
dá exatamente porque a cidade de Contagem sabe que muitos
problemas podem ser resolvidos se existirem ações comuns entre as
Prefeituras. E a região metropolitana, sem sombra de dúvidas, pode
ajudar nessa resolução. Analisar o transporte público da Região
Metropolitana de Belo Horizonte de forma separada é muito difícil.
Betim, Contagem, lbirité, Igarapé, Belo Horizonte, Santa Luzia, Neves
têm problemas comuns, mas não têm uma forma de ação que unifique
Prefeitos e políticas públicas para a região. Se analisarmos o Vale do
Aço, veremos que as soluções de transporte dependem também de
programas semelhantes.
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Portanto, Deputado Padre João e Deputada Jô Moraes, temos

que atentar para a importância da região metropolitana. Essa é a
questão que motivou a alteração proposta na Constituição do Estado
de Minas Gerais, por meio dessa emenda dos Deputados Roberto
Carvalho e Chico Simões.

Pedi ao Deputado Padre João que atendesse ao telefone porque,
por coincidência, era a Deputada Manha Campos, a futura Prefeita de
Contagem, que certamente está querendo saber como está o
andamento dessa proposta, sua aprovação, que a ela interessa muito,
porque, junto com Belo Horizonte, poderá fazer muitos programas
comuns.

Julgo que o povo soube escolher candidatos a Prefeito que
pudessem ter uma ligação em termos de projetos. Por isso é
fundamental que a região metropolitana seja criada. Peço a todos os

• Deputados aprovação dessa emenda à Constituição proposta pelos
Deputados Chico Simões e Roberto Carvalho.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
pedi aparte porque estou preocupada com o quórum.

Penso que essa emenda dos Deputados Chico Simões e Roberto
Carvalho aponta nesse sentido. Teria muito mais considerações a
fazer em tomo da relação entre as responsabilidades que o Governo
Estadual tem de ter na construção dessas regiões metropolitanas, as
quais não está realizando hoje.

Infelizmente, solicito a V. Exa. que peça ao Presidente o
encerramento desta reunião, para continuarmos o debate amanhã, a
fim de nos aprofundarmos mais nessas questões, pois muito tenho
que contribuir. Como a palavra está com V. Exa., não pediria
pessoalmente o encerramento de plano da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Deputada Jô Moraes, antes de
solicitar o encerramento da reunião ao Presidente, comentarei o que
V. Exa. levantou sabiamente.

E impressionante que esta proposta de emenda à Constituição, tão
importante, não tenha vindo por parte do Governo do Estado, que,
aliás, parece não estar preocupado com os problemas dos municípios
mineiros. O Governador está preocupado com a pauta do Congresso
Nacional e opinou que deveria haver uma pauta mínima, mas não
conhece a da Assembléia Legislativa, que, há muito tempo, nada vota.
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O Governador Aécio Neves está com problemas, e a sua base

não se mobiliza para votar. A Assembléia Legislativa está muito
parada, e o Governador não está preocupado com as regiões
metropolitanas. Talvez, por isso, tenha perdido as eleições em quase
todos os grandes municípios mineiros. Ele perdeu em todos onde
houve segundo turno, com exceção de Uberlândia, onde ganhou com
o PP. Nos municípios em que apoiou candidatos, obteve resultado
negativo. Talvez isso seja fruto da sua falta de preocupação com as
regiões metropolitanas e com o Estado de Minas Gerais. Ele somente
tem pensado no que proporá como pauta mínima no Congresso
Nacional. E a Deputada Jô Moraes, muito sabiamente, detectou isso.

Os Deputados Chico Simões e Roberto Carvalho, preocupados, por
conhecerem os municípios e os problemas das regiões
metropolitanas, apresentaram uma proposta. Talvez isso sirva para
explicar um pouco o resultado negativo que o Governador Aécio
Neves obteve nas urnas de Minas Gerais, embora afirme ter vencido
em 85% dos municípios. Mas, se formos contabilizar, verificaremos
que o resultado foi adverso. O Governador Aécio Neves foi o grande
derrotado, embora não goste que isso seja divulgado pela imprensa.
Na Assembléia Legislativa, felizmente, a imprensa ainda funciona, e
as pessoas podem nos ouvir, para que sela realizada uma avaliação
fria da derrota do Governador em Belo Horizonte, em Contagem, em
Montes Claros e em Juiz de Fora. Ele venceu, apertadamente, em
Uberlândia, mas foi derrotado em Uberaba e em outras grandes
cidades. Realmente o Governador não foi bem. Quem sabe, a partir
disso, comece a pensar nos problemas que os municípios mineiros
apresentam, até que os Prefeitos possam ser socorridos? Até agora,
absolutamente nada foi feito em relação aos municípios por parte do
Governador Aécio Neves. Concordo com a análise da Deputada Jô
Moraes.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Obrigado, companheiro e
Líder Deputado Rogério Correia. Na verdade, o que mais me intriga
com relação ao Governador do Estado é aquela cobrança incessante.
Parece-me que se esquece de que é Governador e pensa que é
Deputado Federal e que está no Congresso. Fica querendo pautar o
Governo Lula e, mais do que nunca, exigir mudança no repasse de
recursos para o Estado, com o que concordamos. Realmente, deve
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ser realizada uma discussão mais ampla nesse sentido.
O Governador Aécio Neves insiste em denunciar a concentração de

recursos pelo Governo Federal, a Lei Kandir e uma série de outros
procedimentos que prejudicariam os Estadõs e municípios. Mas o
Governador do Estado, Deputado Rogério Correia, faz a mesma coisa
ao criar taxas sem partilhar com os municípios e ao abrir mão de
impostos, de ICMS, a título de incentivo, sem discutir com os
municípios, uma vez que parte desse imposto pertence aos
municípios. O Governador faz com os municípios exatamente o que
ele alega que o Governo Federal faz consigo.

O Governador tem a seu lado uma imprensa altamente controlada,
que expõe as suas ações para a sociedade mineira como se ele fosse
uma pessoa infalível. Ele nunca erra; sempre acerta. Não se vê que
ele cometa nem sequer um erro, por menor que seja, apesar de ser
algo inerente ao ser humano.

Uma das grandes marcas do Governo Federal é deixar que a
imprensa tenha liberdade de fazer as denúncias e mostrar à
sociedade o que não está certo. E um comportamento a ser elogiado.
Recentemente, vimos a imprensa denunciando o mau uso dos
recursos do Bolsa-Família e do Bolsa-Alimentação. O plano foi correto
no início de sua implantação, até porque não há como o Governo
Federal ter olhos em todos os municípios em um País que tem 5.560
cidades. Muitas vezes, a escolha e a maneira como são escolhidos os
beneficiados não depende do Governo Federal, mas da CEF, dos
Prefeitos ou das lideranças municipais.

Vemos com bons olhos a imprensa ter total liberdade, por parte do
Governo Federal, de agir de uma maneira isenta e transparente,
cumprindo o seu papel e aprimorando a democracia. A corrupção é
comum em Governos de todo o mundo. No tempo do Governo
Fernando Henrique Cardoso, isso era do partido e devia fazer parte da
estrutura. O ex-Presidente não permitia que as coisas viessem à tona.
Nós, não. Mostramos os fatos de uma maneira clara e deixamos que
as denúncias ocorram. Só assim a sociedade pode tomar
conhecimento, e nós, que estamos no Governo, podemos tomar
decisões para impedir que continue ocorrendo aquilo com que não
concordamos e que não aceitamos. No entanto, esses fatos fogem do
nosso controle, tendo em vista o tamanho do País.
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A sociedade mineira mostrou, nas urnas, que não quer ser

governada por um super-homem, mas por um cidadão comum, um ser
humano, que aceita os seus limites. Até porque o que se prega e se
coloca na imprensa não é o que o cidadão mineiro está percebendo. A
segurança está entregue às traças, nossas estradas estão ruins, não
há educação nem saúde. Só há uma grande propaganda.

O resultado, como bem disseram o Deputado Rogério Correia e a
nossa companheira Jô Moraes, está aí. Foram os grandes derrotados.
Há um levantamento das eleições de Minas Gerais que mostra que
45% dos candidatos do PT tiveram sucesso na reeleição; 27% do
PDT; e apenas 15% do PSDB. Dizem que quem conhece o PT não
vota no PT. Mas quem não conhece o PSDB aí não está votando
direito. O resultado das urnas mostra que temos de ter mais
humildade e de governar para todos aceitando as nossas deficiências.

Nas cidades pequenas, o grande derrotado foi o Governador e nas
cidades grandes, nem se fala. Ganhamos em três cidades, e em outra
ele ganhou porque o PT rachou. Então, ele não ganhou, empatou.
Temos de refletir. Acho que essa emenda veio em boa hora. E o
momento de o Governador estar realmente preocupado com a vida
dos cidadãos.

O Governo Lula, pela primeira vez, com o Ministério das Cidades,
tem uma política direcionada para a região metropolitana. E muito
comum fazer política nas regiões onde moram pessoas mais pobres,
com o que concordamos, mas isso não quer dizer que não há pobreza
também em nossa cidade: em lbirité, na Grande BH - é só conversar
com o Deputado Dinis Pinheiro -: em Sabará; em Coronel Fabriciano,
no Vale do Aço. E também em outras cidades. Apesar de outras
cidades estarem em um setor aparentemente desenvolvido, há
pessoas que vivem com um )DH muito baixo, que merecem realmente
uma política de desenvolvimento. Na região metropolitana, temos
grande aglomerado de pessoas que vivem em dificuldade.

Deputado Rogério Correia, essa emenda é para complementar a lei
que criou a região metropolitana, que tem uma série de normas e
procedimentos, mas não prevê uma agência para promover o
desenvolvimento. Assim, tudo dependia da boa-vontade dos Prefeitos
para discutirem e se unirem.

Criamos o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, formado
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pela sociedade e pelo poder público, cuja finalidade é elaborar um
plano diretor de desenvolvimento integrado. Por meio dele, com a
presença paritária do Estado, será possível discutir as macropolíticas
da região. E preciso, ainda, criar um fundo para esse desenvolvimento
e, principalmente, a agência de desenvolvimento. Esta instância,
abaixo do Estado e acima dos municípios, respeitará a independência
destes.

Como ex-Prefeito de Fabriciano - eleito para novo mandato a partir
de 2005 -, fui o primeiro Presidente da região, e não há como fazer as
coisas ocorrerem porque dependemos da disposição dos Prefeitos.
Não há uma agência para planejar e gerir os recursos. Essa emenda
tem essa finalidade.

Concordamos que o Governador de Minas cobre do Governo
Federal a revisão do pacto federativo, mas ele deve fazer sua parte.
Não adianta pedir, e não dar exemplo. Esse é um comportamento
iniciado pelo PSDB, que criou as contribuições, concentrando as
receitas na esfera federal. Agora, o Governo Estadual cria taxas e
abre mão do ICMS, que não é só dele. Aqui, o Governador Aécio
Neves, que sabe perfeitamente amordaçar a imprensa, faz com
mestria exatamente o que Fernando Henrique ensinou para o povo
brasileiro. Ainda bem que o voto é soberano e secreto. O povo mineiro
mostrou que acredita mais no que ocorre do que na imprensa, que,
muitas vezes, não cumpre seu papel.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Chico Simões,
ouvi atentamente o que dizia e lembrei-me de Eric Hobsbawm. No
livro "A Era das Revoluções", ele diz que todo ponto de vista é
também a vista de um ponto. V. Exa. faz várias avaliações a partir de
seu ponto de vista. Logicamente, admite outras visões e versões.

Deputado Rogério Correia, considero um elogio quando V. Exa diz
que o Governador está preocupado com o Congresso Nacional. Hoje,
o Brasil, a mídia nacional, a classe política, voltam seus olhos para
Minas Gerais, porque o Estado ergue sua voz para reivindicar em
favor de seu povo. Por muito tempo - basta ver o Governo passado -
ninguém se interessou por Minas, que passava despercebida. Agora,
temos um estadista, o Governador Aécio Neves, que recuperou
politicamente o prestígio do Estado. As decisões do Congresso
Nacional trazem implicações diretas para o Estado e para os
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municípios mineiros. Então, na verdade tomo essa afirmação como
um elogio ao Governador, pela sua postura de estadista e líder, que
coloca o pé no freio e diz que pretende negociar. Como tem prestígio
no PSDB e nos demais partidos, consegue reivindicar e conquistar
suas demandas para o Estado.

Em segundo lugar, disseram aqui que o Governador perdeu as
eleições nos municípios, mas o PL e o PTB são base de apoio de
Aécio Neves. Ou seja, na verdade, o Governador só perdeu onde o
PT ganhou, porque este é claramente o único partido de oposição.
Mas o PT perdeu em Ipatinga e em Valadares, onde ganharam,
respectivamente, o PMDB e o PSDB. Em Juiz de Fora, quem ganhou
também é da base aliada do Governo, assim como ocorreu em
Uberlândia. Também o PPS faz parte da base de apoio ao
Governador.

Então, se considerarmos as eleições municipais, o grande vencedor
foi o Governador Aécio Neves, que está, sim, Deputado Rogério
Correia, acompanhando todo o processo legislativo e todas as
matérias que serão votadas no Plenário desta Casa. E claro que
acabamos de encerrar a campanha eleitoral, em 1° e 2 0 turnos, e é
realmente agora que entramos em processo de votação. E tenho a
certeza de que o próprio PT, assim como V. Exa., votará
favoravelmente às matérias de interesse não do Governador, mas do
povo mineiro, dos servidores públicos deste Estado e de todos os
seus municípios. Então, o que percebemos é que o processo está
muito bem-encaminhado.

O Deputado Chico Simões comentou que a mídia de Minas Gerais
está de certo modo calada, amordaçada, sugerindo que tenha sido
vendida e que, por isso, não fala mal do Governador. Ora, se o
Governador acerta, ela vai falar mal porque tem de fazê-lo? Não! As
medidas do Governador, suas ações administrativas e políticas têm
sido acertadas. Mas podemos levar o mesmo raciocínio para o cenário
nacional, que todos conhecemos - e V. Exa deve ter lido notícias do
Planalto. Então, se é verdade que Minas Gerais está calando a mídia
a custa de dinheiro, o que não dizer do Governo Federal, que não tem
dificuldades financeiras para isso?

E claro que tudo isso são provocações. O que está ocorrendo em
Minas Gerais é que a mídia está noticiando o que é verdade. Assim,
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se o Governador está acertando, se suas medidas são corretas, se
há austeridade neste Governo e se seu novo modo de administrar,
com muita competência e modernidade, tem dado resultados, palmas
para o Governador! E é assim que a mídia se tem comportado:
quando precisa denunciar, denuncia, mas elogia quando a ação é
acertada. Isso faz parte da democracia. Não podemos ter uma mídia
derrotista, mas uma mídia que fale do que está acontecendo. O
Deputado Prefeito Chico Simões, que certamente fará um bom
trabalho à frente do município que o elegeu e que dará muitas alegrias
àquele povo, também terá a mídia a seu lado, se acertar; mas, se
errar, vai receber críticas, e isso faz parte do processo democrático.

Quero agradecer o aparte ao Deputado Rogério Correia e dizer que
õ debate vai clareando a situação, pois, com a exposição dos vários
pontos de vista, de um lado e de outro, a sociedade poderá chegar às
suas conclusões e fazer sua análise crítica. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Evidentemente, respeito a opinião de V. Exa. e sinceramente acho
que seu aparte contribui para o debate, mas gostaria de rebater
alguns pontos da análise política feita por V. Exa., a que ouvi
atentamente.

A crítica que fiz no início de minha fala ao Governador Aécio Neves
•foi a de que ele tem prestado atenção apenas ao Congresso Nacional
e se tem esquecido dos problemas da Assembléia Legislativa. Ele
reclama, por exemplo, da necessidade de uma pauta mínima no
Congresso Nacional. Realmente, essa pauta não existe, mas por uma
ação predatória de oposição radical e inconseqüente feita
principalmente pelo PSDB e pelo PFL no Congresso Nacional, que até
hoje não votou as PPP5 ou a lei de falência. Ou seja, estão fazendo
obstrução pela obstrução, o que não ocorre aqui, onde votamos os
projetos essenciais. Eles, não; o PFL e especialmente o PSDB têm
feito uma oposição sectária, contra o Brasil. E o Governador tem dito
que é necessário haver uma pauta mínima.

Mas é preciso que o Governador preste atenção ao que está
havendo em Minas Gerais e, às vezes, ele se esquece disso. Não sei
se só presta atenção em Brasília ou se fica muito tempo no Rio de
Janeiro, mas o fato é que a Assembléia Legislativa também está
paralisada, e não por causa da base oposicionista.



363

A base do Governo anda desmobilizada. O Governador devia
prestar atenção na sua própria base, que se encontra insatisfeita. Por
que está insatisfeita? V. Exa diz que o Governador foi grande vitorioso
nas urnas e cita o PTB. Tudo bem. O PTB foi vitorioso em Juiz de
Fora. Quem foi o candidato do Governador em Juiz de Fora? Não foi o
Deputado Alberto Bejani, do PTB, mas sim o Custódio Manos, do
PSDB, como todos sabem. E uma falácia o Governador dizer que
ganhou a eleição porque o PTB, que, em tese, é da base do Governo,
foi eleito lá. Isso não condiz com a verdade. Os eleitores viram o
Governador na televisão dizendo: "Votem no Custódio". Não votaram
no Custódio, que era o candidato do Governador.

Portanto V. Exa. há de convir comigo que dizer que ganhou as
eleições não condiz com o que, de fato, ocorreu. V. Exa. reconhece a
derrota dele em Contagem e em Belo Horizonte, onde elegeram o PT.
V. Exa. disse que ele também foi vitorioso em Montes Claros. O
Deputado Gil Pereira, excelente pessoa, que merece todos os nossos
aplausos, foi o candidato do Governador, mas não ganhou as eleições
em Montes Claros, nem sequer passou para o 2 0 turno. Quem ganhou
as eleições foi o Athos, que não era candidato do Governador, que
também gravou o programa eleitoral para o Deputado Gil Pereira. Não
condiz com a verdade dizer que o Governador foi vitorioso em Montes
Claros e em Juiz de Fora porque essas cidades são base do Governo.
Não é uma boa análise do resultado eleitoral dizer que o Governador
foi vitorioso em Uberaba porque o Deputado Federal Anderson
Adauto, do PL, ganhou as eleições. Parece que há aí um pouco de
silêncio da mídia.

Hoje à tarde mostrei uma foto publicada no jornal "Estado de Minas",
de sábado. Lendo a notícia, achei, no mínimo, estranho o tipo de
matéria publicada. Havia uma foto do Governador com o Deputado
Federal Roberto Freire. E uma pena que não tenha o jornal aqui
comigo para mostrá-la. O título era "Aécio e Freire comemoraram". O
subtítulo dizia que comemoravam a vitória em Porto Alegre e São
Paulo. Isso não deixa de ser verdade; porém, em momento nenhum, a
matéria mostra que Roberto Freire perdeu em Recife e o Governador,
em Belo Horizonte. Isso saiu fora da análise da notícia. Neste caso,
considero que houve silêncio da mídia diante da voz das urnas. O
silêncio da mídia não calou a voz oposicionista em alguns aspectos.
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Isso serve ao PT, que precisa fazer uma análise. O PT não deve
deixar de analisar as eleições em São Paulo e Porto Alegre, pois
precisa também tirar proveito do resultado das urnas. Não há como
dizer que somos vitoriosos simplesmente. Perdemos as eleições em
São Paulo e Porto Alegre. Portanto devemos analisar essa derrota, o
seu significado e o comportamento. Perdemos também em Valadares.

Então desconhecer que houve derrotas e estampar um sorriso
amarelo do Governador Aécio Neves com o Roberto Freire, dizendo
que comemoram a vitória em São Paulo e Porto Alegre e não
reconhecer a derrota em Belo Horizonte e Recife... Só faltou mostrar o
Prefeito Ademir Lucas comemorando também a vitória em Uberlândia,
esquecendo-se do resultado das urnas em Contagem. A foto ficaria
mais engraçada se não fosse uma tragédia em matéria de avaliação
eleitoral.

Votaremos no que for favorável para o povo de Minas Gerais. Como
disse, votamos no PPP; no projeto de reforma administrativa, que, em
meu entender, melhoramos; e nos planas de carreira, embora sem
tabela, pois o Governo não a envia. E preciso reconhecer que o
Governo não envia as tabelas e que o piso salarial da professora da
V à 4a séries continua R$212,00. Isso não é possível. E uma
vergonha nacional esse piso salarial ser menor que o salário mínimo.
Sobre os R$212,00, incidirão coisas que não estão no salário da
professora e do professor.

Não é possível que permaneça um piso salarial desses e que essa
tabela não chegue até a Assembléia Legislativa. Esse foi um
compromisso feito. Não é possível passar para uma empresa pública
a destinaçâo para contratação por via da CU, acabando com a
estabilidade e a carreira dos servidores, como faz esse Projeto n°
1.481, que está na pauta e que, evidentemente, vamos obstruir.

Mas a nossa obstrução tem sentido, tem lógica; não é a obstrução
predadória que o PSDB e o PFL têm feito no Congresso Nacional,
onde não permitem que nada seja votado, nem mesmo a PPP, que
tem exatamente sentido idêntico da que foi aprovada aqui. Portanto,
há uma diferenciação nesse tratamento e também no tratamento da
mídia.

Estamos buscando uma agilização dos planos de carreira para que
possamos votá-los. Já solicitei que venham rapidamente, porque os
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funcionários precisam deles, mas que sejam acompanhados de
sua tabela salarial. Falo isso para dar alguns exemplos.

E volto à alteração da Constituição do Estado no que diz respeito às
regiões metropolitanas. Precisamos votar esse projeto, que é de
autoria inicial dos Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões, mas
que, depois, recebeu contribuições de Deputados de diversos
partidos. Também nas Comissões foi aperfeiçoado por meio de
substitutivo.

Agora é preciso que o Governo faça com que sua base também se
mobilize para votação. Aqui na Assembléia Legislativa o que vemos é
o contrário: se o PT não vier, não há votação. Mesmo para a reeleição
da Mesa, que foi proposta como uma possibilidade, viemos dar
quórum, fizemos acordo e votamos, o que é muito diferente do que
tem ocorrido no Congresso Nacional. Ao contrário, aqui falta a base
do Governo, que talvez esteja com problemas.

O Governador precisa se debruçar um pouco mais na análise dos
resultados, em vez de fazer com que se publique que foi vitorioso em
85% dos municípios. Ora, isso não é verdade literalmente, basta
fazermos uma análise das urnas. E também não é verdade dizer que
o PT teve uma vitória estrondosa no Brasil e que selou a sorte do
País. Não, o PT teve um número de votos maior no l e no 2 0 turnos;
foi o partido que mais recebeu votos nos dois turnos, no entanto
perdeu a Capital de São Paulo, portanto, passou a governar um
número menor de habitantes. As eleições foram relativizadas. E
preciso que esse balanço seja feito até mesmo para que possamos
avançar em torno de uma política melhor para o Brasil. Agora,
ufanismo e calar a verdade com uma falsa visão do resultado das
urnas não resolvem o problema, como não resolveu em Minas Gerais.
Por isso o Governador, apesar do silêncio da mídia, não conseguiu
silenciar as urnas.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Agradecemos a atenção
de V. Exa.

Gostaríamos de observar primeiro que V. Exa. está insistindo muito
no sistema de tratamento do PSDB e do PFL com o Governo Federal
no Congresso. A nosso ver, não nos cabe aqui discutir questões que
ocorrem no Congresso Nacional. Certamente nos prendemos e damos
mais atenção às atividades desta Assembléia Legislativa.
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Mas, desde que V. Exa. abordou a questão, quero lembrar que o

PSDB, o PFL, de quem não tenho procuração, e outros que fazem
oposição contribuíram sobremaneira para a aprovação da reforma da
Previdência e para a aprovação da reforma tributária, que ainda se
encontra em andamento, mas que contou principalmente com o apoio
decisivo desses partidos. Ao contrário, lamentavelmente essas
reformas não ocorreram quando o PT era oposição, exatamente
porque o PT torpedeava do principio ao fim; não permitia, em hipótese
alguma, que se avançasse nessas reformas de tamanha importância
para o País.
• Todo o mundo que acompanha os jornais neste País sabe disso;

todo o mundo que acompanha a imprensa tem pleno conhecimento da
oposição sistemática que o PT fazia, não admitindo que essas
reformas avançassem. E agora esses partidos que V. Exa. mencionou
dizendo que estariam torpedeando o avanço da administração Lula,
ajudaram e contribuíram sobremaneira, o que não ocorreria, se
adotassem o mesmo procedimento do PT.

E V. Exa. vem dizer que o PT faz acordos. Faz, mas porque a
liderança do Governo, por meio do Deputado Alberto Pinto Coelho, a
Liderança da Maioria, por meio do Deputado Miguel Martini, e as
lideranças dos diversos partidos conversam com V. Exas. Fazemos a
mesma coisa nas comissões e chegamos a bons entendimentos para
Minas Gerais. Por que as lideranças nacionais do Governo Lula não
têm a mesma competência nem a mesma disposição? Sabemos que
numerosas medidas provisórias estão amarrando a pauta em Brasília.
E preciso diminuir essa prática que o Presidente Lula tanto combateu,
pois estão atravancando tudo.

Quando V. Exa. diz que o Governo Aécio Neves e a imprensa estão
destacando a vitória em São Paulo e em Porto Alegre e a derrota do
PT, e não falam em Minas, podemos falar em Minas. Podemos falar
na derrota do PT em Governador Valadares, em Ipatinga e em tantos
outros lugares. Podemos trazer o debate para Minas e demonstrar
que o PSDB ganhou em 150 Prefeituras em Minas Gerais, que o
PMDB ganhou em 142, que o PFL ganhou em 122, que o PP ganhou
em 88 e que o PT ganhou em 85. Na verdade, o partido de V. Exa.
cresceu muito, mas ainda está muito aquém dos outros que
mencionei. Podemos perfeitamente trazer o debate para Minas
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Gerais. Considero o Governador Aécio Neves um grande vitorioso.
Em Governador Valadares, enfrentamos oito Ministros do Governo
Federal participando ativamente da campanha; o Vice-Presidente,
José Alencar; Ministros que não podiam participar do programa de
televisão, a exemplo do Ministro Walf rido dos Mares Guia, que tiramos
da televisão, pois é do PTB, partido que estava em nossa coligação e
foi fazer propaganda na televisão, infringindo a legislação eleitoral
contra nós. O mesmo ocorreu com o Vice-Presidente da República,
que é do PL, partido da nossa coligação. Mas o PT de Governador
Valadares deixou para colocá-lo no último dia para não passar pelo
constrangimento de se tirar um Vice-Presidente da República da
televisão porque estava infringindo a legislação nacional. Tudo isso
ocorreu graças à participação ativa do Governador Aécio Neves em
nossa eleição. Talvez não tivéssemos conseguido. Sua participação
foi fundamental, reconheço de público. Enfrentamos tantos problemas,
como em Governador Valadares, e até hoje estamos enfrentando
problemas inteiramente infundados. E preciso respeitar a vontade
democrática da maioria do povo, o que não está ocorrendo com o PT
naquela cidade. Temos muito que comemorar, o Governador Aécio
Neves também, porque a vitória dos partidos coligados da Assembléia
foi de 85%, e são os partidos que apóiam o Governador.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Respeito a opinião de V.
Exa., e o Deputado Miguel Martini já mostrou um ponto de vista da
história, mas quem vê de Governador Valadares pode pensar assim.
Se V. Exa. fizesse uma análise mais global, talvez assim não
pensasse. Considerar a vitória em Juiz de Fora do Alberto Bejani
como vitória do Governador Aécio Neves, sinceramente, não condiz
com o que o próprio Governador defendeu durante o tempo na
televisão em que foi defender o candidato adversário. Jogou pesado
pela vitória do Custódio. Dizer que foi vitorioso em Montes Claros
porque o PPS de Athos faria parte da base do Governo Aécio é um
exagero: O Governador também gravou para o Deputado Gil Pereira,
como gravou para V. Exa. Em Governador Valadares, sim, o
Governador Aécio obteve vitória. Mas em Montes Claros e em Juiz de
Fora, não. Gravou para outros candidatos. Esses não se podem
considerar da sua base, até porque o grau de organização partidária
no Brasil é muito menor do que gostaríamos. Muitos partidos são base
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de um Governo Federal e um Governo Estadual.
Sabemos disso e lutamos para que haja reforma partidária no Brasil,

até para que esse aspecto fique mais claro para o nosso eleitorado.
Trabalhar com imagens e "absolutizar" um partido dessa importância é
querer desconhecer, fazer vista grossa aos comportamentos partidário
e eleitoral no Brasil.

Estou fazendo uma análise do que ocorreu. De tato, podemos ver
alguns pontos de vista de V. Exa. sobre vitórias e derrotas, mas é
inegável que o partido que mais votos obteve em Minas Gerais - não
de Prefeituras - foi o PT, pela primeira vez na história. Esse é um dado
importante. A maioria do eleitorado mineiro votou em candidatos do
PT. Portanto, dizer que esse partido foi derrotado em Minas, com uma
análise nos pequenos municípios, pode ser verdade, mas não sei qual
seria o aspecto a ser considerado, até porque ganhou com grande
diferença no 1° turno em Belo Horizonte. No âmbito nacional,
certamente o PT também foi o partido mais votado, em número de
votos, no 1° e no 20 turnos, Deputado Domingos Sávio. V. Exa. pode
conferir os números. Tenho o mapa eleitoral - esqueci de trazê-lo -,
mas aposto com V. Exa. que, em número de votos, o PT foi o mais
votado no 1° turno, com 16.300.000 contra cerca de 14 milhões do
PSDB. No 20 turno, obteve 6.500.000, e o PSDB, cerca de 5 milhões.
Digo isso porque fiz uma análise, hoje, com a bancada. O PT obteve o
maior número de votos. Não governa a maioria dos brasileiros nos
municípios. O PSDB governa mais brasileiros do que o PT, situação
diferente das eleições passadas, por causa de São Paulo e do seu
tamanho. Então, o PSDB ganhou, embora não tenha tido mais votos
e, ganhando em São Paulo, governa um número maior de pessoas.
As eleições foram equilibradas nesse sentido. Não se pode afirmar a
vitória absoluta de um nem de outro. As eleições municipais não são
completamente federalizadas. Os aspectos federais são levados em
consideração, mas os municipais também. Portanto uma análise real
do resultado eleitoral deve ser feita. Reclamo do fato de o Governador
simplesmente dizer, ainda no primeiro turno, que foi vitorioso e que
ganhou em 85% dos municípios, não retratando dados como esse. O
seu partido teve mais votos em Minas Gerais? Não. O PT teve mais
votos do que o partido do Governador. Por que isso não é retratado?
Por que esse dado não é levado em conta? O próprio Governador tem
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de reconhecer isso.

Quero fazer uma discussão séria do resultado eleitoral, até porque,
se o Governador continuar achando que o Estado está muito bom nos
setores da segurança pública e da educação, com uma professora
ganhando R$212,00, e que nada precisa mudar porque ganhou em
85% dos municípios, está no caminho errado. Isso não é bom para os
mineiros, porque precisamos mudar o Estado, assim como mudanças
também devem ocorrer no Governo Federal, que foi vitorioso em
número de votos no Brasil, mas que percebe acenos importantes de
mudança. Alguns setores médios questionam o Governo. Outro dia, o
Deputado João Paulo, do PT, Presidente da Câmara Federal, disse
que era preciso um aceno para setores médios, refazendo, por
exemplo, a tabela do Imposto de Renda, que sufoca muito o
trabalhador brasileiro, em especial o da classe média, o que é
verdade. E claro que isso não pode significar paralisação dos
programas sociais que o PT e o Governo Lula têm intensificado, como
o programa Fome Zero, o Bolsa-Escola, as melhorias nas áreas da
educação e da saúde nas periferias, onde, aliás, os seus candidatos
cresceram muito. Uma coisa não pode descompensar a outra, mas é
preciso que o Presidente Lula possa aplicar no Brasil o que defende
que seja realizado junto ao FMI, retirando do cálculo do superávit
primário aquilo que é investido em infra-estrutura. Acho que devemos
chamar a população brasileira para participar desse debate e fazer
esse enfrentamento, retirando desse superávit o que é investido em
infra-estrutura, para que o Brasil possa ter um crescimento mais
rápido.

O Governo tem que fazer isso. E um aceno importante de mais
dinheiro que teremos para aplicar, inclusive nos setores da classe
média, podendo diminuir o sufoco da tabela de Imposto de Renda,
cujos valores são altos, mas conservar os programas sociais que
significaram e têm significado um avanço muito grande.

O Bolsa-Família, embora bombardeado por alguns setores, é um
programa fundamental para o Brasil. Outro dia li um artigo do Ministro
Patrus Ananias, em que mostra dados muito importantes de cidade
onde a aplicação do Bolsa-Família significou um percentual em torno
de 20% a mais do dinheiro que circula ali, fazendo com que novos
comércios fossem abertos e novas expectativas criadas para que o
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homem se mantenha no campo. Esse é um programa
importantíssimo não apenas pelo combate à fome, o que já seria
suficiente, mas também porque é um importante fator de divisão de
renda. Ao final do Governo, beneficiaremos 11 milhões de famílias. Já
estamos com algo em torno de 5 milhões de famílias no programa
Fome Zero. Portanto, julgo importante ampliar esse programa e, ao
mesmo tempo, investir mais no crescimento econômico brasileiro.
Acho que as urnas sinalizaram nesse sentido. Somos um partido de
esquerda, fazemos interpretações e buscamos lições a partir daquilo
que nos ensinam as massas populares, inclusive nas urnas. Já o
Governador prefere encher o peito para que algum Deputado, como
fez o Deputado Bonifácio Mourâo, fique repetindo o que a mídia
divulgou, que o Governador ganhou 85% das urnas. Uma simples
análise do resultado dos votos mostra que isso não corresponde à
verdade. Para que ele tivesse 85% dos votos em Minas Gerais teria
de ter uma boa votação em Belo Horizonte. Entendeu que fazer o
silêncio da mídia durante todo o seu Governo significaria que as urnas
refletiriam o que a mídia divulgou incessantemente, conforme o
Governador queria. Não deu certo. Paciência. Não vou ficar
chamando a atenção do Governador para aquilo que fez e que não
deu certo. Gostaria que aprendesse, para que pudesse melhorar o
nível de vida do nosso povo, em vez de ficar cantando vitórias que
muitas vezes não foram reais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, gostaria de dizer que não é necessário fazer uma aposta
mas, se V. Exa. quiser dessa forma, aceito o desafio. V. Exa. está
equivocado, O PT não teve, no somatório do P e 2 0 turnos, o maior
número de votos no Brasil. Quem teve o maior número de votos no
Brasil foi o PSDB, e vou ter a oportunidade de demonstrar isso a V.
Exa.

Com relação a essas preocupações de V. Exa., de que o
Governador não teria sido vitorioso em mais de 80% dos municípios
mineiros, queria ponderar que essa me parece uma postura
equivocada. Vou citar um exemplo: em Divinópolis, fomos vitoriosos.
O que me parece um equívoco de V. Exa. é talvez estar entendendo
que, quando o Governador diz ter se sentido vitorioso e feliz de ver o
resultado positivo daqueles que fazem parte da sua base do Governo,
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vitoriosos em mais de 80% das cidades mineiras, esteja dizendo
que derrotou o PT e o Presidente Lula.

Com muita honra, digo que, atualmente, já se está consolidando o
entendimento de que o PSDB assume uma posição clara e digna de
oposição neste País. E é bom que seja assim, porque a democracia
não foi criada para a hegemonia política. O fato de ter vencido em
mais de 85% não impede que, em parte dessas cidades, o PT se sinta
vitorioso também. Volto a citar o exemplo de Divinópolis, onde fomos
vitoriosos com o nosso candidato Demetrius, do PTB. O PTB que
apóia o Governador Aécio Neves é o mesmo que apóia o Governo
Federal. Em Divinópolis, nós, do PSDB, apoiamos o Demetrius,
juntamente com o PT. O Governador sente-se feliz e vitorioso com a
eleição do Demetrius, pois o apoiou de forma aberta e pública,
participando até de carreata. Alguns Ministros do PT lá estiveram
também levando o seu apoio.

Não há nenhuma incoerência e inverdade nessa afirmação. E
preciso esclarecer que quem ganhou de fato nesse pleito foi a
democracia. Isso pode parecer um chavão repetitivo, mas é bom que
fique bem consolidado. O Brasil passa por um momento de
alternância de poder no âmbito federal e de mudanças em vários
municípios. Isso é bom para a democracia. Houve surpresas nessa
eleição para o próprio PSDB, que não esperava e não julgava justo
perder em Contagem, com todo o respeito que temos pela colega
Manha, assim como o PT não esperava perder em Ipatinga. Não se
trata de uma avaliação de natureza pessoal, mas de um entendimento
de que o PSDB tem uma história digna e séria de trabalho em
Contagem na pessoa do Ademir.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Domingos Sávio, a dúvida
de V. Exa. diz respeito ao 1° ou ao 20 turno?

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - V. Exa. estava
equivocado porque talvez não tenha computado o 2 0 turno de São
Paulo. V. Exa. disse que, no 20 turno, o PT ganhou do PSDB.

O Deputado Rogério Correia - Referia-me ao número de votos.
Disse que o PT obteve mais votos que o PSDB no 1° e no 20 turnos.
V. Exa. afirma que os números estão errados.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Entendo que o PSDB
obteve mais votos no somatório dos dois turnos, quando
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consideramos todos os votos dos brasileiros.
• Deputado Rogério Correia - O PT ganhou no 1° e no 2 0 turnos.
• Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Então, V. Exa. está

afirmando que o PT obteve mais votos.
O Deputado Rogério Correia - Isso é claro, levando-se em conta que

obteve mais votos no 1° e no 2 0 turnos.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Entendo que não e trarei

os números.
O Deputado Rogério Correia - V. Exa. entende que obteve mais

votos no 1° ou no 2 0 turno?
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Em ambos, ou seja, no

somatório dos dois, em função do 2° turno.
O Deputado Rogério Correia - Então, lerei os dados para o senhor, a

fim de que, amanhã, da tribuna, caso não sejam confirmados pelo
"site" do PSDB, V. Exa. possa lê-los aqui. O PT obteve 6.912.038
votos, e o PSDB, 6.267.364 votos. Então, o PSDB obteve,
aproximadamente, 600 mil votos a menos que o PT, no 2 0 turno. No 1°
turno, o PT obteve 16.322.404 votos. Não estou com os dados
relativos ao PSDB, mas obteve em torno de 14.500.000. De acordo
com o resultado do 1° tumo, todos sabem que o PT obteve mais
votos. O resultado do 20 turno é exatamente esse.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Insisto em que o meu
entendimento é diferente do de V. Exa. Reservo-me o direito de não
apenas conferir esses números, como também de trazer para debate
com V. Exa. os números de Prefeituras do PSDB em todo o Brasil,
que foram infinitamente maiores do que os do PT, sem falar em Minas
Gerais, que é o palco do nosso debate político. Obtivemos 150
Prefeituras contra cerca de 80 do PT, ou seja, quase o dobro.

O Deputado Rogério Correia - Esse é um lado, mas o PSDB obteve
menos votos do que o PT em Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Algo em tomo do dobro
do número de Vereadores. Mas volto a dizer que a vitória nessa
eleição foi do processo democrático. O povo brasileiro deu um recado
claro a todas as lideranças, seja ao Presidente Lula, seja ao
Governador Aécio Neves, seja aos partidos políticos.

O povo brasileiro não está sujeito a uma atitude de coronelismo,
como já se viu no passado, de hegemonia, de predomínio por longo
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tempo, deste ou daquele líder ou desta ou daquela agremiação.

Deputado Rogério Correia, vivemos um momento em que todos nós
precisamos ter bastante humildade e disposição para compreender a
voz das urnas. A voz das urnas foi bem clara. Em cada recanto do
Brasil, o povo quer que a gente tenha mais competência e
entendimentos, gerando resultados concretos para a população.

Não tenho dúvida de que o Governador Aécio Neves, ao buscar
governar Minas Gerais com espírito de parceria e trabalhar com
diversos partidos, está dando uma demonstração clara de respeito à
voz das urnas. S. Exa. não está querendo chamar para si
isoladamente a vitória; ele está compartilhando com o povo mineiro a
decisão de sabedoria que os mineiros tiveram nessas eleições.

E momento de termos humildade e de reconhecermos que ninguém
está com a razão absoluta nem é capaz de governar sozinho; nem o
Presidente Lula, nem o Governador Aécio Neves, nem o Prefeito
Pimentel, muito menos nós, Deputados. Agradeço pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado pelo aparte. No caso,
não há entendimento sobre os números, O PT teve mais votos que o
PSDB no primeiro turno e também no segundo turno. O número de
votos que o PT recebeu nacionalmente foi maior que o do PSDB. E
em Minas Gerais, o PT recebeu bem mais votos. E um dado
importante. O Governador, este sim, não teve humildade e foi à
imprensa para dizer que ganhou em 85% dos municípios. Perguntaria
se V. Exa. computou o PPS de Montes Claros ou o PTB de Juiz de
Fora em sua conta.

Ora, o Governador não está sendo leal com os fatos. Não é
humildade. Pelo contrário, é querer impor um resultado que não foi o
resultado das urnas. Mas, paciência, se S. Exa. quer assim agir.
Busquei fazer uma análise do que penso que foram os resultados das
eleições e das conseqüências que poderíamos tirar dessa situação.

Se o Governador acha que foi extremamente vitorioso e que tem
uma base toda unida, votando tudo que quer e "dando pitaco" no
Congresso Nacional como se em Minas Gerais estivesse tudo
normalizado, é um problema do Governador. Se eu fosse o
Governador e tivesse o entendimento das urnas que ele tem, de que
ganhou as eleições em 85% dos municípios, talvez eu tratasse as
questões com o pedantismo com que ele está tratando Minas Gerais.

rÀ



374

Esse número ele fixou de sua cabeça, para aparecer na mídia.
Fico às vezes implicado com o fato de as pessoas nem questionarem
a realidade, escrevendo sem comprovação científica. Realmente, o
Governador tem de continuar "dando pitacos" nacionais sem entender
os problemas pelos quais passa Minas Gerais.

Preferimos fazer o contrário, entender os resultados e, a partir daí,
procurar ainda mais, embora a avaliação que fazemos, comparando
com a avaliação do Governo anterior, seja positiva para o País. E só
comparar o projeto do Governo tucano com o projeto que o Governo
Lula vem construindo.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, considerando a falta

de quórum na reunião, e em face do esgotamento do meu tempo,
peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 60a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 10/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 2 1 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.385/2004; aprovação
na forma do vencido em l o turno - Prosseguimento da discussão, em
20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003; discurso
da Deputada Já Moraes; questão de ordem; inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton -
Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -

• Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças
- Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Manha Campos - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

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

- A Deputada Jô Moraes, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, em sua 2 a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

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

Valadares, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.385/2004 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.385/2004, do
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Deputado Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a
doar à Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso
de Drogas - ABRAÇO - o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. 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° 1.385/2004 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho, Chico
Simões e outros, que altera os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Com a palavra, para discuti-Ia, a Deputada Jô
Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta discussão é muito importante.
A proposta de emenda à Constituição em debate é da autoria do bloco
da Oposição. E pertinente deixarmos o registro aqui para que o
Governador Aécio Neves tenha consciência de que ele pode criticar a
Oposição sobre nossas diferenças programáticas, queremos investir
em agricultura familiar, em reforma agrária, em cooperativismo, em
ciência e tecnologia e em várias questões que ele não quer. O debate
sobre o PPAG está posto, mas ele não pode acusar o bloco da
Oposição de obstruir a votação de projetos fundamentais que passam
por esta Casa e que contam com o apoio, consertadas as incorreções,
da bancada da Oposição. Por isso, estamos fazendo um processo de
obstrução, debatendo e aprofundando-nos nessa proposta de emenda
à Constituição, que é fundamental.
• Esta Casa fez a discussão, quase que em bloco, de seis ou sete
projetos que criavam regiões metropolitanas. Por consenso, em
entendimento com seus autores, vimos que seria necessário
interromper a discussão da criação dessas regiões enquanto não
construíssemos um conceito, uma legislação que formatasse
adequadamente a estrutura das regiões metropolitanas.
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Há duas regiões metropolitanas em Minas: a Região

Metropolitana de Belo Horizonte e a Região Metropolitana do Vale do
Aço. Nosso grande desafio é que mesmo nessas duas regiões
metropolitanas, particularmente na de Belo Horizonte, não
conseguimos desenvolver e implantar um plano diretor.

Faremos o aperfeiçoamento e as adequações ao projeto de região
metropolitana que os Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões
apresentaram. Com certeza, esta Casa o aprovará, porque a realidade
do Brasil e do nosso Estado impõe essa exigência. Somos um Estado
absolutamente urbano. Quase 90% da nossa população é urbana.

Enfrentamos o crescimento das aglomerações urbanas, fruto da
crise da economia agropecuária e agrícola de Minas nos anos 70 e
80, que empurrou para as cidades o homem que queria fixar-se no
campo, mas não tinha condições, pois nada era oferecido a ele.
Naquele período havia uma expansão da fronteira agrícola a partir das
grandes propriedades. A pequena propriedade individual ficou
absolutamente abandonada. Herdamos desse equívoco essas
aglomerações urbanas sem uma política adequada. Discutimos o
projeto dos Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões - vou me
deter no aperfeiçoamento deles mais adiante - porque esta Casa,
como os autores dos projetos, tem a consciência de que é preciso dar
respostas de caráter metropolitano.

As políticas que concebem e constroem a melhoria das condições
de vida da população da região metropolitana não podem ser
fragmentadas. Imaginem, por exemplo, o surto de dengue, que, com a
iniciativa sobretudo da Prefeitura de Belo Horizonte, teve seu
desenvolvimento inibido. Ora, o mosquito da dengue não sabe onde
fica a fronteira entre Belo Horizonte e Sabará, Santa Luzia ou
Contagem. Os problemas do saneamento e da qualidade do
esgotamento sanitário não podem ser enfrentados com uma visão
fragmentada, porque os canais que estão em Belo Horizonte e
Contagem confluem para a lagoa da Pampulha, contaminando-a com
detritos. Também não podem ser vistos dessa forma os problemas de
transporte e também os das políticas compensatórias, que devem ser
aperfeiçoadas e interligadas; logo, a concepção de política
metropolitana é parte necessária do planejamento estratégico de que
um Estado como Minas Gerais não pode prescindir. Mas ocorre, caros
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Deputados e caras Deputadas, que, apesar de termos essa visão e
de termos criado a região metropolitana e tentado implementar uma
assembléia metropolitana, enfrentamos impasses de duas naturezas.
Não se faz política sem planejamento estratégico. Nos últimos dois
dias, esta Casa está fazendo um exercício fundamental de reavaliação
do PPAG. E uma iniciativa positiva - esta Casa constituiu a Comissão
de Participação Popular, e, evidentemente, o Governo do Estado teve
a sensibilidade de compreender que era necessário abrir esse espaço
para a reflexão junto com a comunidade. Mas, pasmem: o PPAG tem
3 ações estratégicas e 10 objetivos prioritários, de que remontam 31
projetos estruturadores, nenhum dos quais com uma abordagem que
responda aos problemas metropolitanos, exceto a criação da logística
de transporte da região metropolitana, cujo foco, aliás, não está na
pessoa, mas no escoamento da exportação. E claro que considero
fundamental que haja uma pauta de exportação para o Estado de
Minas Gerais e que valorizo a produção do agronegócio como uma
alavanca, mas não posso compreender que o Governo de Minas
Gerais não apresente em nenhum projeto estruturador uma política de
natureza urbana.

O problema da habitação, que é parte da preocupação contida no
projeto apresentado pelos Deputados Roberto Carvalho e Chico
Simões, reduz-se ao projeto estruturador Lares. Esse projeto é um
programa de construção de moradia absolutamente necessário, sem
dúvida, mas fiz questão de fazer um levantamento da execução desse
projeto, que está neste caderno que estou disponibilizando para os
colegas e as colegas, e vi que ela está em zero. Até outubro de 2004,
há 0% de execução do projeto Lares.

Ora, não podemos conceber que, em um projeto que planeja a ação
para os quatro anos do Governo Aécio Neves, não haja nem uma
perspectiva sequer que oriente a discussão sobre as carências das
políticas urbanas, que devem ser observadas e construídas sobretudo
com a lógica do enfoque metropolitano. As emendas apresentadas
pelos Deputados da Oposição Chico Simões e Roberto Carvalho
trazem uma contribuição fundamental. Em primeiro lugar, com a

•, incorporação da sociedade nas assembléias metropolitanas, prevista
na proposta em questão, no art. 45, 1,

Esse é um processo de democratização que já constava no Estatuto

WAR
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das Cidades, importante conquista das populações das grandes
cidades. Esse projeto teve origem em um projeto de lei de autoria do
Deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Após amplo debate,
transformou-se numa alavanca de desenvolvimento das cidades.

Essa preocupação dos Deputados Chico Simões e Roberto
Carvalho, ou seja, incorporar e democratizar a participação das
populações das cidades nas assembléias metropolitanas, está em
sintonia com o pensamento mais avançado da política urbana do País,
que, a partir do. Governo Lula, foi materializada com a criação do
Ministério das Cidades.

Existe uma segunda contribuição, caras Deputadas e caros
Deputados, que é fundamental. Não se concebe região metropolitana
de forma fragmentada. E necessário que o Governo do Estado, a
unidade federativa esteja à frente da coordenação e do
encaminhamento da elaboração das políticas nas regiões
metropolitanas. O projeto dos Deputados do bloco da Oposição
enriquece, ao colocar, em vez de um representante do Governo do
Estado, representantes de órgãos que tenham ação política
correspondente nos diferentes municípios, compartilhando essa visão
mais coletiva, esse projeto estratégico, que é necessidade
fundamental na construção das regiões metropolitanas.

Existe algo mais, ou seja, a contribuição dos nossos Deputados.
Hoje os municípios vivem uma crise muito grande. Apóio a declaração
feita pelo Prefeito de Belo Horizonte durante audiência realizada
ontem, em Brasília: é preciso rever o cerceamento fiscal, a fim de que
os municípios que têm condições possam se endividar. E preciso
rever também o cálculo da divida. Essa bandeira foi assumida pelo
Governador do Estado, após deixar o Governo Federal. Seu partido é
responsável pelo contrato dessa dívida escorchante - sob a luz do
Governo Fernando Henrique e sob a égide de um Governo Estadual
tucano - que impôs limites aos investimentos dos Estados.

O Prefeito Pimentel, ao incorporar-se a esse processo, argumentou
que as transferências devem ser retiradas do cálculo dos orçamentos
sobre o qual incidirá a parcela do pagamento das dívidas dos Estados
e Municípios. Tudo isso, caras Deputadas e caros Deputados, fez com
que os Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões propusessem
que o Estado se responsabilizasse pelos investimentos e gastos na
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construção de regiões metropolitanas. Os municípios não possuem
recursos para tal. O Governador fala muito em modernização, mas
sua modernização não tem correspondência concreta na vida prática.

Faço um parêntese para dizer que fiquei pasma ontem, nesta Casa,
porque foi apresentado um balanço do PPAG. O cálculo da execução
que foi apresentado não é mentiroso. O orçamento total do PPAG é
de R$1.000.200.000,00. Foram liberados R$472.000.000,00 e
executados R$386.000.000,00. Conforme o órgão oficial, foram
executados 81% das verbas liberadas do PPAG. Quem irá adivinhar
que isso é apenas 1/3 do previsto para os projetos estruturadores?

Fecho o parêntese para dizer que não conseguiremos avançar se
não concebermos região metropolitana como algo fundamental, cujo
responsável é o Governo do Estado, que deve coordenar, regular e
investir.
• Caro Presidente, a matéria é complexa e será necessária uma
presença maior em Plenário para fazer essa discussão. Estamos
obstruindo o nosso próprio projeto, até mandando um recado para o
Governador respeitar a Oposição. Esta Oposição, em nome dos
interesses de Minas, já votou inúmeros projetos. Votamos de nariz
torto porque eram projetos que, tinham problemas, mas com a
participação da Oposição, foram aperfeiçoados. Para não impedir a
tramitação, tínhamos que votar. E o Governador, recentemente, disse
uma inverdade quando afirmou que o bloco da Oposição obstruía os
projetos de interesse de Minas. Esse bloco, que teve, na eleição
passada, 30% dos votos, representa os interesses maiores de Minas.
Muito obrigada, voltarei a esse assunto.

Questão de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, considerando a falta de

quórum, solicito o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
a discussão, em 20 turno, da Propostade Emenda à Constituição n°
41/2003 e do Projeto de Lei n° 1.855/2004, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

Encerramento
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O Sr. Presidente - 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
extraordinária também de hoje, às 20 horas; nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
DE LEI N° 16.145 NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5ft

LEGISLATURA, EM 25/8/2004
As lShlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Laudelino Augusto e Maria Olívia (substituindo este ao
Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar o parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.145. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela manutenção do Veto
Total à Proposição de Lei n° 16.145, em turno único (relator: Deputado
Laudelino Augusto, redistribuído). 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, 25 de agosto de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Laudelino Augusto Maria Olívia.

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

N° 16.236, EM 27/10/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Dinis Pinheiro e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e
esclarece não haver ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
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Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a se
elegerem o Presidente e o Vice-presidente e a se designar o relator da
matéria; logo após, determina a distribuição das cédulas de votação
aos membros presentes e convida o Deputado Dinis Pinheiro para
atuar como escrutinador. Apurado o resultado são eleitos para
Presidente o Deputado Laudelino Augusto, com três votos, e para
Vice-Presidente o Deputado Dinis Pinheiro, também com três votos.
Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Laudelino Augusto
empossa o Vice-Presidente, que, a seguir, dá posse ao Presidente
eleito, retornando-lhe a direção dos trabalhos. Este agradece a
confiança nele depositada e designa o Deputado Miguel Martini como
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e informa que a primeira
reunião extraordinária, que terá como finalidade apreciar o parecer do
relator, será convocada através de edital. Determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2004.
Miguel Martini, Presidente - Padre João - Arlen Santiago.

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

1.841/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica de
Lavras - ABEL -, com sede no Município de Lavras.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, no cumprimento de seus dispositivos

estatutários, promove ações que visam dar apoio às pessoas
necessitadas.

A preocupação com os desassistidos é patente quando são
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desenvolvidos programas de suporte social, tais como serviços de
saúde, auxílio a atividades escolares e preparação profissional dos
jovens.

Com especial atenção dirigida às crianças e adolescentes, a
instituição se propõe a efetuar um trabalho de apoio às suas
respectivas famílias.

Por sua atuação, a referida entidade merece ser declarada de
utilidade pública.

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

1.841/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.901/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Socioeducativo Alvorada, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Instituição em causa, no cumprimento de seu propósito

estatutário, vem prestando assistência à crianças e adolescentes
desassistidos e carentes.

Com ênfase no suporte mínimo a uma sobrevivência digna, fornece
abrigo e alimentação para aqueles que procuram apoio.

Firma parcerias com as famílias e com a comunidade, buscando
recursos para serem usados em programas de educação e cursos
profissional izantes. Como outras fontes de recursos, promove feiras,
exposições e shows.

Por sua atuação, a referida entidade merece ser declarada de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.901/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.336/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governadordo Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 143/2003, o projeto de lei em epígrafe
"institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/1212003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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
No dia 31/1212003, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa

Legislativa o Plano de Carreira do Pessoal do Grupo de Atividades de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, integrado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -' o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, a
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM.

Para o cumprimento do disposto na referida emenda, o Poder
Executivo expediu o Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, traçando as
diretrizes para a elaboração dos planos de carreira dos servidores
civis dos diversos órgãos do Estado, após processo de negociação
com representantes dos servidores.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça a proposição de tramitar nesta Casa, visto que se
trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado,
consoante o disposto no art. 66, III, "b" e "c", da Carta Estadual.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no art. 25, "caput" e § 1°, da Constituição da
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República, o qual dispõe que os Estados se organizam e regem
pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
constitucionais, sendo-lhes reservadas as competências que não lhes
sejam vedadas pela Carta Federal.

Para efeito da análise que faremos a seguir, é fundamental lembrar
que a Lei n° 869, de 517152, que contém o estatuto dos funcionários,
foi recepcionada pela Constituição Estadual, o que não contrariou as
normas constitucionais. Além disso, o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares foram
considerados leis complementares (art. 65, § 2 0, III, da Constituição
Estadual).

Assim, por ser lei complementar, não pode a referida norma ser
modificada por meio de lei ordinária, forma como se apresenta o
projeto em análise.

Embora não seja matéria de lei complementar, plano de carreira tem
pontos de interseção com a norma estatutária; portanto o projeto em
análise deveria respeitar as regras estabelecidas na lei complementar.
Além de não o fazer, a proposição apresenta conceitos que estão em
confronto com o disposto na mencionada Lei n° 869. Outrossim, há
dispositivos no plano de carreira que não se harmonizam com o
estabelecido no estatuto; isso ocorre, por exemplo, com relação a
conceitos básicos de institutos como o do concurso, o do ingresso, o
da definição de carreira e o de cargo público.

Para corrigir o problema, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 5212004, apresentando
as alterações necessárias na Lei n° 869. Assim, é necessário que
tanto o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004 quanto o projeto em
estudo sejam aprovados e promulgados, de forma a preservar a
harmonia entre os seus dispositivos, para que o plano de carreira em
análise possa vigorar de forma a regular as relações entre os
servidores públicos estaduais e os órgãos e as entidades nos quais
estejam lotados.

Verifica-se que o projeto em tela propõe a redução do número de
carreiras existentes no Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, reunindo servidores com formações
profissionais diversas. Assim, as modalidades de classes de cargos
serão transformadas em carreiras específicas, criando a possibilidade
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de haver servidores com formações e níveis de escolaridade
diferentes em uma mesma carreira, conforme a exposição de motivos
encaminhada pelo Governador do Estado.

A constitucionalidade desse procedimento tem sido freqüentemente
questionada, uma vez que pode ser utilizado como forma de acesso
ou provimento derivado, ou seja, o servidor ingressa em uma carreira
para a qual não prestou concurso, burlando a exigência constante no
inciso II do art. 37 da Constituição Federal, segundo a qual a
investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Cabe citar, como exemplo, que foi julgada improcedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.335, que questionava a lei
catarinense que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de
Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento dos
ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira. Tomou-se
como base para tanto o voto do Ministro Gilmar Mendes, que vê
"correspondência e pertinência" temática entre os cargos extintos e a
nova carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A posição
divergente dos Ministros Carlos Velloso e Maurício Corrêa (relator),
vencidos na votação, revela que nem sequer no Supremo Tribunal
Federal há consenso sobre a matéria. Para que se reúnam diversos
profissionais numa mesma carreira, é preciso que haja semelhança
entre suas atribuições e que estas tenham um grau de complexidade
similar.

Para adequar o projeto em comento à técnica legislativa e promover
as alterações necessárias, já feitas em outros projetos de carreira
enviados a esta Casa pelo Governador do Estado para padronização
de conceitos e de instrumentos de evolução nas carreiras,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Com base no exposto, somos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.336/2003
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo.

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

Disposições Gerais
Ad. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras

do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Poder Executivo:

- Gestor Ambiental;
II - Analista Ambiental;
III -Técnico Ambiental;
IV - Auxiliar Ambiental.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - 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;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 3 0 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável - SEMAD -, os cargos das carreiras de Gestor
Ambiental, Técnico Ambiental e Auxiliar Ambiental;

II - no Instituto Estadual de Florestas - IEF -, no Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - IGAM - e na Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, os cargos das carreiras de Analista Ambiental,
Técnico Ambiental e Auxiliar Ambiental.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas
por esta lei são as constantes no Anexo II.

§ 1° - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas
por esta lei serão definidas em regulamento.

§ 2 0 - As atribuições dos cargos das carreiras de Analista Ambiental
e Técnico Ambiental têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 30 - As condições para o exercício das atribuições dos cargos da
carreira de Analista Ambiental, em especial as relacionadas com
ações de fiscalização, serão definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art.
3 0 será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão
ou das entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "capuf'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.
"Ad. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
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em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária
semanal de trabalho de trinta ou quarenta horas, conforme definido no
edital do concurso público.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - 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 inicial da carreira.

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Gestor Ambiental e de Analista Ambiental;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso,
para a carreira de Técnico Ambiental.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que

compreende curso ou programa de graduação, na forma da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

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 Nacional.

Art. 11 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar Ambiental.
Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas

por esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
§ 1°— Para o cargo de Técnico Ambiental, durante a primeira etapa,

poderá ser exigido exame de habilidade especifica, conforme dispuser
o edital do concurso.

§ 20 - As instruções reguladoras do concurso público serão
publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades
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das atribuições do cargo, no mínimo:
- o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos
programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária semanal de trabalho.
Art. 13 - Concluído o concurso público e homologados os

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos, constantes nos incisos VI e VII do §
20 do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento,. se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 14—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
de carreira do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com jornada equivalente à do cargo de
origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente
à revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.
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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.

Seção li
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15—O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16— 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 periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ V - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos
das normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for
!promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
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superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para a primeira promoção e a
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para progressão ou
promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado,
relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do capuf' deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior
ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere
inciso IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
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Art. 23 - Para
Gestor Ambiental,
procedimentos:

- ficam os
Administração e
Sustentável lotadi
transformados em
ÂmhintnI

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

obtenção do número de cargos da carreira de
previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes

cargos de provimento efetivo de Analista da
Analista de Meio Ambiente e Desenvolvimento
)5 na SEMAD na data da publicação desta lei
dezenove cargos de provimento efetivo de Gestor

lI — ficam criados cinqüenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Gestor Ambiental.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista Ambiental, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista de Ciência e
Tecnologia, Assistente de Ciência e Tecnologia, Pesquisador e
Pesquisador Pleno lotados na FEAM, os cargos de provimento efetivo
de Analista de Florestas e Biodiversidade, Analista de Administração,
Analista de Apoio Técnico e Especialista em Floresta e Biodiversidade
lotados no IEF e os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Analista de Recursos Hídricos e Especialista em
Recursos Hídricos lotados no IGAM na data da publicação desta lei
transformados em seiscentos e quarenta e sete cargos de provimento
efetivo de Analista Ambiental;

II - ficam criados trezentos e vinte cargos de provimento efetivo de
Analista Ambiental.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Técnico
Administrativo e Auxiliar de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo,
Técnico de Recursos Hídricos e Auxiliar de Recursos Hídricos lotados
noIGAM e os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar Técnico, Técnico de Defesa Ambiental, Auxiliar Administrativo,
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Técnico Administrativo e Técnico Florestal lotados no IEF na data
da publicação desta lei ficam transformados em quatrocentos e
cinqüenta cargos de provimento efetivo de Técnico Ambiental.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de
Administração lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de
provimento efetivo de Agente de Administração, Agente de Serviços
Hídricos, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Hídricos,
Motorista e Oficial de Serviços Gerais lotados no IGAM e os cargos de
provimento efetivo de Guarda-Parques, Viveirista, Ajudante de
Serviços Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Telefonista e
Agente de Administração lotados no IEF na data da publicação desta
lei ficam transformados em cento e setenta e sete cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Ambiental, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- trinta e dois cargos de Guarda-Parques lotados no IEF;
II - vinte e três cargos de Motorista, sendo vinte e um lotados no

IEF, e dois, lotados no IGAM;
III -vinte e oito cargos de Oficial de Serviços Gerais lotados no IEF;
IV - quatrocentos e quatro cargos de Viveirista lotados no IEF;
V - dez cargos de Ajudante de Serviços Hídricos lotados no IGAM;
VI - cento e quarenta e três cargos de Agente de Administração,

sendo cento e vinte e dois lotados no IEF, nove, lotados na SEMAD, e
doze, lotados no IGAM;

VII - doze cargos de Agente de Serviços Hídricos lotados no IGAM;
VIII - dezoito cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa lotados

naFEAM;
IX - um cargo de Telefonista lotado no IEF.
Art. 27 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento

efetivo:
- um cargo de Ajudante de Serviços Gerais lotado na SEMAD;

II - vinte e cinco cargos de Guia-Florestal lotados no IEF;
III - cinco cargos de Agente de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável lotados na SEMAD.
Art 28 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 29 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, forem
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ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3° serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme a tabela de correlação constante
no Anexo IV.

Art. 30 - Ao servidor que, na data da publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3 0 , será concedido o direito de optar
por não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta
lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do
órgão ou da entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "capuV' deste artigo será
de noventa dias contados da data da publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.
Art. 31 - Na ocorrência da opção prevista no art. 30, a

transformação, nos termos dos arts. 23 a 27 desta lei, do cargo
ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1
somente se efetivará após a vacância do cargo original.
• Art. 32 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras instituídas por esta lei, nos termos do art. 29, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 30, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.

Art. 33 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária semanal de trabalho do servidor.

Art. 34 - As regras de posicionamento decorrentes do
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enquadramento a que se refere o art. 29 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 33, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data da publicação do decreto a que se refere o
"caput".

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que
trata o art. 29 somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer as tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como do decreto a que se refere o art. 34.

§ l o - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data da publicação do decreto
que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 36 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
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efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, será transformado em cargo de carreira instituída por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 21 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 29 e 34.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 28 e 33 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 37 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 30, com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 38 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data da publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
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que, na data da publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:

- trinta horas para os servidores da SEMAD;
II - trinta ou quarenta horas para os servidores do IEF, conforme a

situação de cada servidor na data da publicação desta lei;
III - trinta ou quarenta horas para os servidores do IGAM, conforme

a situação de cada servidor na data da publicação desta lei;
IV - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo lotados na FEAM.
Art. 39— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Maria

Tereza Lara - Olinto Godinho - Arlen Santiago.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1 1 da Lei n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
1.1 -Auxiliar Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* - As Tabelas de Nível e Nível de Escolaridade foram publicadas na

edição do "Diário do Legislativo" de 17.11.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
11.1 - Gestor Ambiental: desempenho das atividades técnicas e

logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo da SEMAD, especialmente:

a) formulação das políticas estaduais de meio ambiente afetas a:
1 - regulação, gestão e ordenamento do uso e de acesso aos

recursos ambientais;
2 - melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos

naturais;
3 - integração da gestão ambiental;
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4 - gestão de recursos hídricos;
5 - conservação da biodiversidade e do desenvolvimento florestal;
b) estudos e propostas de instrumentos estratégicos para a

implementação das políticas estaduais de meio ambiente, bem como
para seu acompanhamento, avaliação e controle, bem como o
desenvolvimento de estratégias e proposição de soluções para
integração de políticas ambientais e setoriais, com base nos princípios
e nas diretrizes do desenvolvimento sustentável.

11.2 - Analista Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicas e
logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em
especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

a) regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria
ambiental;

b) monitoramento ambiental;
c) gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
d) ordenamento dos recursos naturais;
e) conservação dos ecossistemas, da flora e da fauna, incluindo a

administração das unidades de conservação;
f) manejo florestal e silvicultura;
g) estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação

ambientais.
11.3 - Técnico Ambiental: desempenho das atividades técnicas e

logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos que
compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em especial:

a) prestação de suporte e de apoio técnico especializado às
atividades dos Gestores e Analistas Ambientais;

b) execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados
e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas;

c) orientação e controle de processos voltados para as áreas de
conservação, pesquisa, proteção, defesa ambiental e dos recursos
hídricos.

11.4 - Auxiliar Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicas e
logísticas, de nível básico, relativas ao exercício das competências

rs
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constitucionais e legais a cargo dos órgãos que compõem o
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
em especial:

a) prestação de suporte e de apoio técnico especializado às
atividades dos Gestores, dos Analistas e dos Técnicos Ambientais;

b) execução de processos voltados para as áreas de conservação,
pesquisa, proteção, defesa ambiental e dos recursos hídricos.

Anexo III
(a que se refere o § 5 0 do art. 36 da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e de Funções Públicas não efetivadas

* - A Tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 29, 36 e 37 da Li n°, de de de 2004)

TABELA DE CORRELAÇÃO
IV.1 - Gestor Ambiental
* - As referidas Tabelas foram publicadas na edição do "Diário do

Legislativo" de 17.11.2004.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 146/2003, o projeto de lei em epígrafe
"institui e estrutura as carreiras de Educação Superior do Estado de
Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Por meio das Mensagens n° 224 e n° 288, o Governador de Estado
encaminhou emendas à proposição, publicadas, respectivamente, em
4/6/2004 e 18/9/2004.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Governador do Estado encaminhou a esta Casa uma série de

projetos de lei propondo a reestruturação das carreiras dos servidores
do Poder Executivo, conforme a exigência do art. 50 da Emenda à
Constituição n° 57, de 2003. Posteriormente, apresentou o Projeto de
Lei Complementar n° 5212004, visando a promover os ajustes
necessários ao Estatuto dos Funcionários Públicos, contido na Lei n°
869, de 1952, que foi recepcionada pela Constituição do Estado na
forma de lei complementar.

A análise da relação entre os planos de carreira e o mencionado e
Estatuto já foi feita com profundidade nos pareceres sobre os Projetos
de Lei n

o
s 1.294 e 1.335/2003, que receberam parecer favorável desta

Comissão, aos quais remetemos os interessados caso persista dúvida
sobre esse ponto.

Verifica-se que o projeto em tela propõe a fusão das diversas
classes de cargos que compõem o quadro de pessoal das entidades
de ensino superior apenas em seis, estruturada cada qual em carreira
específica. A redução do número de carreiras foi medida adotada em
todas as proposições sobre planos de carreira encaminhadas a esta
Casa para apreciação neste ano.

Conforme já se apontou nos mencionados pareceres desta
Comissão, a constitucionalidade desse procedimento tem sido
freqüentemente questionada, urna vez que ele pode ser utilizado
como forma de acesso ou provimento derivado, ou seja, o servidor
ingressa em uma carreira para a qual não prestou concurso, burlando
a exigência constante no inciso II do art. 37 da Constituição Federal,
segundo a qual a investidura em cargo ou emprego público depende
de prévia aprovação em concurso público. Torna-se necessária,
assim, a análise das especificidades de cada proposição.

Para ilustrar a questão, cabe citar, como exemplo, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.335, que questionava a lei do Estado de
Santa Catarina que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de
Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento dos
ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira. Ao fim dos
debates no Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento da
inconstitucionalidade da lei. Tomou-se como base para tanto o voto do
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Ministro Gilmar Mendes, que vê "correspondência e pertinência"
temática entre os cargos extintos e a nova carreira de Auditor Fiscal
da Receita Estadual. A posição divergente dos Ministros Carlos
Velloso e Maurício Corrêa (relator), vencidos na votação, revela que
nem sequer na mais elevada instância do Poder Judiciário brasileiro
há consenso sobre a matéria. Para que se reúnam diversos
profissionais numa mesma carreira, é preciso que haja semelhança
entre suas atribuições e que estas tenham um grau de complexidade
similar.

Ao proceder à interpretação da norma, o aplicador deve levar em
consideração que o contexto social é parâmetro para a adequada
compreensão da legislação e das propostas para a sua alteração,
conforme preconizam as modernas teorias da interpretação. A
tendência da organização do trabalho na atualidade é a da
preponderância de profissionais que tenham competência para
desenvolver um número maior de atribuições, reduzindo e dissolvendo
as fronteiras entre as profissões. Considerando a posição do STF no
caso citado e o contexto social mencionado, pode-se dizer que a
redução do número de carreiras não é, em tese, inconstitucional, é,
porém, necessária, nas comissões de mérito, a análise da natureza e
da complexidade do cargo, nos termos do inciso II do art. 37 da
Constituição da República.

Outro aspecto a ser observado é o que diz respeito às opções que o
servidor deverá fazer. O projeto em exame possibilita que os
servidores ativos e inativos façam opção por permanecer na carreira
em que já se encontram ou por mudar para a nova carreira. Essa
escolha não mantém nenhum vínculo com o art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 2003, que assegura
ao servidor o direito de optar pelo sistema de adicional de
desempenho ou pelas vantagens por tempo de serviço. Assim, além
de decidir entre a nova e a antiga carreira, o servidor deverá optar
pelos qüinqüênios ou pelo adicional de desempenho.

O art. 60 trata da lotação dos cargos efetivos das carreiras
mencionadas no projeto nos órgãos e nas entidades do Poder
Executivo responsáveis pela educação superior, de acordo com a
necessidade de cada órgão ou entidade, na forma de regulamento.
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Sobre a matéria, entendemos não ser possível a alteração do
quadro de pessoal de autarquia ou fundação integrante da
administração indireta do Estado sem a anuência da própria entidade.
Ressalte-se que o projeto de lei em exame contém a proposta de
carreira dos servidores das universidades estaduais, que gozam de
autonomia administrativa didático-científica e podem realizar gestão
financeira e patrimonial, nos termos do art. 207 da Constituição da
República. O princípio da autonomia universitária decorre do
reconhecimento de que se fazem necessárias algumas garantias às
instituições de ensino e pesquisa para que o conhecimento produzido
e disseminado por elas não esteja atrelado aos interesses de
determinada administração ou governo. Se o Ministro da Educação
pudesse realocar os cargos das universidades ou transferir
professores a seu bel-prazer, essa possibilidade por certo inibiria a
pesquisa e as publicações com dados e análises desfavoráveis às
políticas governamentais, reduzindo o debate público e a crítica,
indispensáveis ao regime democrático; contudo, a extensão e os
limites da autonomia universitária são estabelecidos pela lei, que não
pode, por um lado, amesquinhá-la, nem, por outro, colocar a
universidade como algo acima ou fora da administração pública. Em
virtude dessa autonomia estabelecida na Constituição da República,
tanto a redução do número de cargos quanto a transferência de
servidores devem ter a aquiescência dos conselhos universitários da
UNIMONTES e da UEMG, instituídos, respectivamente, pelas Leis
Delegadas nos 90 e 91, de 2003.

Considerando a complexidade da matéria, os técnicos desta Casa,
sob a supervisão dos relatores, discutiram os projetos com os técnicos
do Poder Executivo. Esta cooperação revela harmonia entre os
Poderes, sem lhes reduzir a independência, nos termos do art. 2 0 da
Constituição da República. Nesses encontros, técnicos daquele Poder
informaram que o número correto de cargos de auxiliar administrativo
universitário é 359, 10 a menos do que previa o projeto original.
Estamos, pois, promovendo este ajuste, que em nada compromete o
projeto ou os direitos dos servidores, mesmo porque já não haverá
ingresso para a carreira neste cargo, nos termos do ai. 14 do
substitutivo que apresentamos ao final deste parecer.

Outro ponto que merece esclarecimento diz respeito à forma pela
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qual a proposta de substituir a expressão "conselho universitário"
pela expresão "conselhos superiores", contida na emenda
apresentada pela Mensagem n° 288/2004, foi incorporada no
substitutivo que se segue. Optamos por reproduzir a expressão
adotada nas leis que organizam as universidades estaduais (Leis
Delegadas nos 90 e 91, de 2003), qual sejam unidades colegiadas de
deliberação superior. E o que se observa, por exemplo, n art. 90, § 1°,
do substitutivo.

Por fim, vale registrar que, sobre a observância da Lei
Complementar Federal n° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, de
4/5/2000, que exige seja a criação de cargos públicos acompanhada
da estimativa do impacto financeiro-orçamentário da proposta e da
demonstração da origem dos recursos, foi encaminhado a esta Casa
Legislativa o demonstrativo de que não implicará aumento da despesa
pública com pessoal a pretendida criação ou transformação de cargos.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.339/2003
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior

do Poder Executivo.
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, observados os

princípios constitucionais e as disposições da Lei Federal n.° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, as seguintes carreiras do Grupo de
Atividades de Educação Superior do Poder Executivo:

- Professor de Ensino Superior;
II - Analista Universitário;
III -Técnico Universitário;
IV - Auxiliar Administrativo Universitário;
V - Analista Universitário da Saúde;
VI - Técnico Universitário da Saúde.
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.

WC
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Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - plano de carreira o conjunto de normas que definem a estrutura
das carreiras e disciplinam o ingresso e o desenvolvimento do servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo em determinada carreira;

III - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em vista 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 órgão ou de entidade:

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - O Plano de Carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior do Poder Executivo tem por objetivo o desenvolvimento da
ação acadêmica no campo do ensino, da pesquisa e da extensão e a
eficácia administrativa, visando à qualidade da ação exercida e à
valorização pessoal e profissional do servidor, mediante:

- estabelecimento, para cada instituição de ensino superior, de
estruturas de cargos adequadas e flexíveis, a partir da classificação
dos cargos e da descrição de suas atribuições;

II - adoção de sistemática de vencimento e remuneração compatível
com a complexidade das atribuições e a responsabilidade das tarefas
requeridas por uma universidade;

III - adoção de princípios de habilitação, avaliação periódica de
desempenho individual, tempo de serviço e capacitação para o
desenvolvimento nas carreiras, que possibilitem a elevação da

rs



406

qualidade do desempenho do servidor;
IV - constituição de quadros de servidores de alto nível, dotados de

conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com os objetivos e
o alcance da atividade acadêmica.

:Art. 40 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, cargos
das carreiras de:

a) Professor de Ensino Superior;
b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
d) Auxiliar Administrativo Universitário;
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,

cargos das carreiras de:
a) Professor de Ensino Superior;

• b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
'd) Auxiliar Administrativo Universitário;
e) Analista Universitário da Saúde;
f) Técnico Universitário da Saúde.
Art. 50 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras do Grupo de

Atividades de Educação Superior são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das

carreiras instituídas por esta lei serão definidas em decreto, ouvido o
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade.

Art. 6 0 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 4 0 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência das entidades
envolvidas e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 70 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
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deste artigo fica condicionada à existência de vaga na entidade
para a qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 8 0 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 9 0 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária
semanal de trabalho de:

- trinta horas para os cargos das carreiras de Analista Universitário,
Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário e Técnico
Universitário da Saúde lotados na UNIMONTES;

II - quarenta horas para os cargos das carreiras de Analista
Universitário e Técnico Universitário lotados na UEMG;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Ensino
Superior;

IV - quarenta horas para os cargos da carreira de Professor de
Ensino Superior em regime de trabalho de tempo integral, com ou sem
dedicação exclusiva, mediante concessão.

§ 1° - As normas para a concessão do regime de trabalho a que se
refere o inciso IV do "caput" deste artigo serão regulamentadas pelas
unidades colegiadas de deliberação superior das universidades.

§ 2 0 - A carga horária de trabalho dos ocupantes dos cargos a que
se referem os incisos III e IV do "caput" deste artigo compreenderá no
mínimo oito horas semanais destinadas à docência.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Ad. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Art. 11 - O ingresso em cargo das 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 depende de comprovação de habilitação mínima em:
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- nível superior, conforme edital do concurso público, para as

carreiras de Analista Universitário e Analista Universitário da Saúde;
II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as

carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde.
Art. 12 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Ensino

Superior ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende da
comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior acumulado com pós-graduação "lato sensu",
conforme edital do concurso público, para ingresso no nível 1;

II - nível superior acumulado com pós-graduação "stricto sensu",
conforme edital do concurso público, para ingresso no nível III;

- nível superior acumulado com doutorado, conforme edital do
concurso público, para ingresso no nível V.

Art. 13 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que

compreende 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. 14 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar Administrativo
Universitário.

Art. 15 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário, na forma

do regulamento.
§ 1° - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades
das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
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III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação de títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
§ 2° - Os critérios a que se refere o inciso IV do § 1° deverão ser

aprovados pelas unidades colegiadas de deliberação superior das
universidades e serão divulgados para conhecimento público.

Art. 16 - Concluído o concurso público e homologados os resultados,
a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do §
1° do art. 15 desta lei;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 17 - A realização de concurso público 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. 18 - 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
de carreira do Grupo de Atividade de Educação Superior, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
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remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, 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.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 19 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

.Art. 20 - 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 periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 21 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das
normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
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financeira para a implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 22 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 23 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá inicio após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 24 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado,
relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 25 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação especifica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "capuf' deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 26 - 0 curso de formação técnico-profissional a que se refere o
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inciso IV do "caput" do art. 15 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 21 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Parágrafo único - Para fins de ingresso e de promoção na carreira
de Professor de Ensino Superior, o curso e as atividades a que se
refere o "caput" deste artigo poderão ser desenvolvidos em parceria
com a Fundação João Pinheiro ou com instituições oficialmente
reconhecidas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior - SECTES - ou pela Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais
Ad. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Professor de Ensino Superior, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor Auxiliar,
Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular lotados na
UEMG e na UNIMONTES na data de publicação desta lei
transformados em oitocentos e trinta e três cargos de provimento
efetivo de Professor de Ensino Superior;

II - ficam criados mil e sessenta cargos de provimento efetivo de
Professor de Ensino Superior.

Parágrafo único - Dos cargos criados nos temos do inciso II do
"caput" deste artigo, cento e trinta e um são lotados no Quadro de
Pessoal da UEMG e destinam-se exclusivamente ao "campus"
universitário de Belo Horizonte, e novecentos e vinte e nove são
lotados no Quadro de Pessoal da UNIMONTES.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Analista de Atividades Universitárias e Analista de
Apoio Técnico lotados na UEMG e na UNIMONTES na data de
publicação desta lei ficam transformados em cento e setenta e três
cargos de provimento efetivo de Analista Universitário.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico Universitário, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
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Técnico Administrativo e Técnico de Atividades Universitárias
lotados na UEMG e na UNIMONTES na data de publicação desta lei
transformados em duzentos e setenta e quatro cargos de provimento
efetivo de Técnico Universitário;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Ajudante de Saúde, Oficial de Serviços Gerais,
Telefonista, Agente Universitário de Saúde, Agente de Atividades
Universitárias e Agente de Administração lotados na UEMG e na
UNIMONTES na data de publicação desta lei ficam transformados em
trezentos e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo Universitário, ressalvados os seguintes cargos vagos
de provimento efetivo, que ficam extintos:

- no Quadro de Pessoal da UEMG:
a) vinte cargos de Agente de Administração;
b) quarenta e três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) três cargos de Agente de Atividades Universitárias;
d) três cargos de Telefonista;
e) treze cargos de Motorista;
f) nove cargos de Oficial de Serviços Gerais;
II - no Quadro de Pessoal da UNIMONTES:
a) vinte e oito cargos de Agente de Administração;
b) cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) dois cargos de Motorista.
Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Universitário da
Saúde lotados na UNIMONTES na data de publicação desta lei
transformados em oitenta e nove cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário da Saúde;

II - ficam criados cento e quatorze cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário da Saúde.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:
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- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Universitário
de Saúde e Técnico Universitário de Saúde lotados na UNIMONTES
na data de publicação desta lei transformados em cento e noventa e
três cargos de provimento efetivo de Técnico Universitário da Saúde;

II - ficam criados duzentos e dezoito cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário da Saúde.

Art. 33 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da UNIMONTES,
quatro cargos vagos de provimento efetivo de Atendente de
Enfermagem e treze cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar
de Enfermagem.

Art. 34 - Os cargos de provimento efetivo transformados, extintos e
criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 35 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na
UNIMONTES será enquadrado na estrutura estabelecida no Anexo 1,
conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 36 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na
UNIMONTES será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" deste artigo será
de noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento.

§ l - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 37 - Na ocorrência da opção prevista no art. 36, a
transformação, nos termos dos arts. 27 a 32, do cargo ocupado pelo
servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se
efetivará após a vacância do cargo original.
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Art. 38 - Fica assegurado ao servidor enquadrado nas carreiras

instituídas por esta lei, nos termos do art. 35, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 36, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 39 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

§ 1 0 - O vencimento básico dos cargos das carreiras de que trata
esta Lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária
de trabalho do servidor.

§ 20 - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput" o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de
26 de setembro de 1997, a parcela remuneratória complementar de
que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, e outras
vantagens pecuniárias, desde que haja disponibilidade orçamentária e
financeira.

Art. 40 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 35 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 39, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 41 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que
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trata o art. 35, somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer as tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como do decreto a que se refere o art. 40.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data de publicação do decreto
a que se refere o art. 40, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 42 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n'10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado
em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
será transformado em cargo de carreira instituída por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1 ° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o 'caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 35 e 40.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n°10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 35 e 40 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 5 0 - 0 quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
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das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante
no Anexo III.

Art. 43 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 36, com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Ad. 44 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput' deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:

- vinte ou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos
de magistério lotados na UEMG na UNIMONTES, conforme a situação
de cada servidor na data de publicação desta lei;

II - trinta horas para os demais servidores da UNIMONTES;
Dl - quarenta horas para os demais servidores da UEMG.
Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Olinto Godinho, relator - Leonardo

Moreira - Aden Santiago - Maria Tereza Lara.
Anexo 1

(a que se refere o art. 1° da Lei n° de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do

Grupo de Atividades de Educação Superior
1-1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
Carga horária de trabalho: 20 horas-aula semanais ou 40 horas-aula

semanais em regime de tempo integral com ou sem dedicação
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exclusiva.

* - As Tabelas do Anexo 1 foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades
de Educação Superior

11.1 - 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, assessoramento, chefia e
coordenação nas universidades estaduais, inerentes ao exercício do
cargo, além de outras previstas na legislação vigente;

11.2 - Carreira de Analista Universitário: atribuições relacionadas com
a formulação, a implementação e a avaliação de políticas acadêmicas
e administrativas e exercício de atividades de apoio administrativo,
tais como coordenação, organização, planejamento, controle,
avaliação e execução de projetos e programas no âmbito das
universidades estaduais, compatíveis com sua área de atuação e,
ainda, pesquisas e consultorias sobre matéria técnico-administrativa e
econômico-financeira;

11.3 - Carreira de Técnico Universitário: atribuições relacionadas com
as atividades de apoio técnico-administrativo voltadas para o controle
e a avaliação de projetos e programas no âmbito das universidades
estaduais, bem como outras atividades compatíveis com o nível
intermediários de escolaridade, no âmbito de atuação das
universidades estaduais;

11.4 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário: atribuições
relacionadas com as atividades de suporte administrativo, visando ao
atendimento das rotinas administrativas, bem como outras atividades
compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no âmbito de
atuação das universidades estaduais;

11.5 - Carreira de Analista Universitário da Saúde: atribuições
relacionadas com a formulação, a implementação e a avaliação de
políticas de saúde acadêmicas e administrativas, especialmente no
âmbito da UNIMONTES, bem como o exercício de atividades de
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administração gerencial e apoio administrativo voltadas para
coordenação, organização, planejamento, controle, avaliação e
execução de projetos e programas na área da saúde que sejam
compatíveis com o nível superior de escolaridade, em sua área de
atuação, e que exijam formação especializada para seu desempenho;

11.6 - Carreira de Técnico Universitário da Saúde: atribuições
relacionadas com as atividades, no âmbito da UNIMONTES, de apoio
técnico-administrativo voltadas para o controle e a avaliação de
projetos e programas, bem como a atuação na área da saúde, em
atividades compatíveis com o nível intermediário de escolaridade.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 38 da Lei n°, de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49,
de 2001 e de Funções Públicas Não Efetivadas

* - A Tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 35, 42 e 43 da Lei n o , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Superior
IV.1 - Carreira de Professor de Ensino Superior

* - As Tabelas referentes ao Anexo IV foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 17.11.2004.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.340/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 147/2003, o projeto de lei em epígrafe
"institui e estrutura as carreiras de Educação Superior do Estado de
Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Por meio da Mensagem n° 218, o Governador de Estado
encaminhou emendas à proposição, publicadas em 17/6/2004.

rÃ
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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 exame, integrante do conjunto de proposições

encaminhadas pelo Poder Executivo no final de 2003 as quais
reestruturam as carreiras de seus servidores, institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia.

Antes de encaminhar a proposição a esta Casa Legislativa, o
Executivo discutiu a matéria com os servidores, por meio de seus
representantes. Agora, antes que fosse apreciado pelas comissões, o
projeto foi cuidadosamente analisado pelos técnicos de ambos os
Poderes, sob a supervisão do relator, culminando na apresentação do
Substitutivo n° 1, que integra este parecer. Esse substitutivo mantém a
essência da proposição original, promovendo alterações formais que
buscam, entre outros propósitos, uma padronização entre os vários
diplomas legais que tratam da carreira de servidores.

Vale ressaltar que, a exemplo das carreiras dos demais grupos de
atividade, a proposição em exame reduz o número de espécies de
cargos. Assim, conforme a justificação que acompanhou a proposição,
20 classes de cargos de provimento efetivo serão transformadas em
quatro carreiras distintas: Auxiliar em Atividades de Ciência e
Tecnologia; Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia; Gestor
em Ciência e Tecnologia; Pesquisador em Ciência e Tecnologia.

Conforme já se apontou em outros pareceres desta Comissão, a
constitucional idade desse procedimento tem sido freqüentemente
questionada, uma vez que ele pode ser utilizado como forma de
acesso ou provimento derivado, ou seja, o servidor ingressa em uma
carreira para a qual não prestou concurso, burlando a exigência
constante no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, segundo a
qual a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Para ilustrar a questão, cabe citar, como exemplo, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.335, que questionava a lei do Estado de
Santa Catarina que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de
Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de Auditor
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Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento dos
ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira. Ao fim dos
debates no Supremo Tribunal Federal - STF -, prevaleceu o
entendimento da inconstitucionalidade da lei. Tomou-se como base
para tanto o voto do Ministro Gilmar Mendes, que vê "correspondência
e pertinência" temática entre os cargos extintos e a nova carreira de
Auditor Fiscal da Receita Estadual.A posição divergente dos Ministros
Carlos Velloso e Maurício Corrêa (relator), vencidos na votação,
revela que nem sequer na mais elevada instância do Poder Judiciário
brasileiro há consenso sobre a matéria. Para que se reúnam diversos
profissionais numa mesma carreira, é preciso que haja semelhança
entre suas atribuições e que estas tenham um grau de complexidade
similar.

Ao proceder à interpretação da norma, o aplicador deve levar em
consideração que o contexto social é parâmetro para a adequada
compreensão da legislação e das propostas para a sua alteração,
conforme preconizam as modernas teorias da interpretação. A
tendência da organização do trabalho na atualidade é a da
preponderância de profissionais que tenham competência para
desenvolver um número maior de atribuições, reduzindo e dissolvendo
as fronteiras entre as profissões. Considerando a posição do STF no
caso citado e o contexto social mencionado, pode-se dizer que a
redução do número de carreiras não é, em tese, inconstitucional; é,
porém, necessária, nas comissões de mérito, a análise da natureza e
da complexidade das atribuições do cargo, nos termos do inciso II do
art. 37 da Constituição da República.

O projeto em exame apresenta uma especificidade com relação às
demais carreiras: trata-se da possibilidade de ingresso em nível
avançado na carreira, em vista da titulação do candidato, para as
carreiras de nível superior. A medida se justifica em virtude da
natureza das atividades desempenhadas, que envolvem o elevado
domínio do conhecimento técnico-científico em diversas áreas. Tanto
as atividades de gestão de projetos e programas de ciência e
tecnologia quanto a própria pesquisa e o desenvolvimento nesta área
requerem maturidade acadêmica. Assim, pode interessar ao Estado
atrair pessoas que já tiveram a formação acadêmica nos níveis de
mestrado e doutorado, em vez de contratar profissional que ainda irá
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iniciar sua formação de pesquisador nos programas de pós-
graduação "stricto sensu". Esse procedimento é adotado pelas
universidades públicas e privadas, que, ao contratarem professores,
dão preferência aos doutores, depois aos mestres e, por último,
àqueles que detém apenas o título de especialista ou graduado.

Por fim, vale registrar que, sobre a observância da Lei
Complementar Federal n° 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de
4/5/2000, que exige seja a criação de cargos públicos acompanhada
da estimativa do impacto financeiro-orçamentário da proposta e da
demonstração da origem dos recursos, foi encaminhado a esta Casa
Legislativa o demonstrativo de que não implicará aumento da despesa
pública com pessoal a pretendida criação ou transformação de cargos.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.340/2003
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia

do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia:

- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
II - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
III - Gestor em Ciência e Tecnologia;
IV - Pesquisador em Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
• Art. 20 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

li - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;
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III - 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;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal do seguinte órgão e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior - SECTES -, na Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais - CETEC -, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -, na Fundação João Pinheiro - FJP - e no
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
b) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
c) Gestor em Ciência e Tecnologia;
II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -,

na Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA -, cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas
por esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das
carreiras instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o
art. 30 será definida em decreto e fica condicionada à anuência do
órgão e das entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o
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interesse da administração.
Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou

entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para a qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 7 0 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária
semanal de trabalho de trinta ou quarenta horas, conforme definido no
edital do concurso público.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo das carreiras de que trata esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Técnico em
Atividades de Ciência e Tecnologia e de Gestor em Ciência e
Tecnologia dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira e
depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso,
para a carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Pesquisador em
Ciência e Tecnologia dar-se-á no primeiro grau do nível
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correspondente à escolaridade exigida e depende de comprovação
mínima de:

- habilitação específica obtida em curso de nível superior de
escolaridade, para ingresso no nível 1;

II - habilitação específica obtida em curso de nível pós-graduação
"stricto sensu" de escolaridade, para ingresso no nível IV;

III - habilitação específica obtida em curso de nível doutorado de
escolaridade, para ingresso no nível VI.

Art. 12— Para fins do disposto nesta lei, consideram-se:
- nível superior a formação em educação superior, que

compreende 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. 13— Não haverá ingresso na carreira de Auxiliarem Atividades
de Ciência e Tecnologia.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica, e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público

serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
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a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
Vil - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 15 - Concluído o concurso público e homologados os

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 14;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

- aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 - 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
de carreira do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, 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
ali. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Ali. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Ali. 18 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
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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 periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ l O - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos
das normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível a que
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
'segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
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periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou
superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere
inciso IV do "caput" do art. 14 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § V do art. 19 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Pesquisador e
Pesquisador Pleno lotados na FJP, no IGA e no CETEC e o cargo de
provimento efetivo de Professor Assistente lotado na FJP na data de
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publicação desta lei transformados em quatrocentos e sete cargos
de provimento efetivo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados quinze cargos de provimento efetivo de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Gestor em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista de
Administração, Analista de Obras Públicas, Analista da Cultura,
Analista de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Analista de
Planejamento e Cartógrafo lotados na SECTES, os cargos de
provimento efetivo de Assistente de Ciência e Tecnologia e Analista
de Ciência e Tecnologia lotados na FAPEMIG, na FJP, no IGA e no
CETEC, e os cargos de provimento efetivo de Pesquisador e
Pesquisador Pleno lotados na FAPEMIG na data de publicação desta
lei transformados em duzentos e trinta e nove cargos de provimento
efetivo de Gestor em Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Gestor
em Ciência e Tecnologia.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Técnico
Administrativo, Técnico de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
Técnico de Comunicação Social, Oficial de Administração e de
Assistente Administrativo lotados na SECTES e o cargo de provimento
efetivo de Técnico de Atividades de Pesquisa lotado na FAPEMIG, na
FJP, no IGA e no CETEC na data de publicação desta lei
transformados em trezentos e vinte e sete cargos de provimento
efetivo de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Técnico
em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Motorista e de Agente de
Administração lotados na SECTES e o cargo de provimento efetivo de
Auxiliar de Atividades de Pesquisa lotado no CETEC, na FAPEMIG,
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no IGA e na FJP na data de publicação desta lei ficam
transformados em quatorze cargos de provimento efetivo de Auxiliar
em Atividades de Ciência e Tecnologia, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- dezesseis cargos de Ajudante de Serviços Gerais lotados na
SECTES;

II - cinco cargos de Motorista lotados na SECTES;
III - quarenta e cinco cargos de Agente de Administração lotados na

SECTES;
IV - cinqüenta e três cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa,

sendo dezoito lotados no CETEC, dezesseis lotados na FAPEMIG,
doze lotados na FJP e sete lotados no IGA.

Art. 29 - Ficam extintos cinco cargos vagos de provimento efetivo de
Telefonista lotados na SECTES.

Art. 30 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 31 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 32 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3° será concedido o direito de optar por
não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por estalei,
observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do
órgão ou da entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "capuV deste artigo será
de noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento.

§ l o - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
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instituídas por esta lei.

Art. 33 - Na ocorrência da opção prevista no art. 32, a
transformação, nos termos dos arts. 25 a 28 desta lei, do cargo
ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1
somente se efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 34 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras instituídas por esta lei, nos termos do art. 31, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 32, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.

Art. 35 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 36 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 31 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 35, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 37 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que



432

trata o art. 31 somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer a tabela de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como do decreto a que se refere o art. 36.

§ 1 0 -. Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data de publicação do decreto
que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 38 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
será transformado em cargo de carreira de que trata esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 31 e 36.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
Vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 31 e 36 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 4 0 - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 5 0 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
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das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante
no Anexo III.

Art. 39 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 32 com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 40 - Fica mantida a carga horária semanal 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 instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "capuf' deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:
• 1 - trinta horas para os ocupantes de cargos lotados na SECTES;

II - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na CETEC;
III - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na

FAPEM lO;
IV - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na FJP;
V - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no IGA.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Arlen

Santiago - Olinto Godinho - Maria Tereza Lara.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia
1.1. Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

rÃ'
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* - As Tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição
do "Diário do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° de de de 2004)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Ciência e Tecnologia

IV.1 - Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia: exercício de
tarefas auxiliares nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e gestão
logística em ciência e tecnologia.

IV.2 - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia: exercício de
atividades de apoio técnico-administrativo, de supervisão e
coordenação de equipes de apoio, nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em ciência e tecnologia.

lV.3 - Gestor em Ciência e Tecnologia: exercício de atividades de
administração gerencial, voltadas para o suporte a projetos de
desenvolvimento tecnológico e para a direção, a coordenação, a
organização, o planejamento, a execução, o controle e a avaliação de
projetos e programas na área de ciência e tecnologia compatíveis com
sua área de atuação.

IV.4 - Pesquisador em Ciência e Tecnologia: exercício de atividades
de planejamento, elaboração, análise, execução, coordenação e
controle técnico de programas e projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, estudos e serviços técnico-
científicos.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 37 da Lei no , de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 4912001 e de Funções Públicas não Efetivadas

* - A Tabela referente ao Anexo til foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 30, 37 e 38 da Lei n

o
, de de de 2004)

Tabelas de Correlação para Enquadramento nos Cargos das
Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia

IV.1 - Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia
* - As Tabelas referentes ao Anexo IV foram publicadas na edição

do "Diário do Legislativo" de 17.11.2004.
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PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.341/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 148/2003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.341/2003,
que institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura
do Poder Executivo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, o projeto foi distribuído às comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais, o qual
fundamentamos nos seguintes termos.

Fundamentação
O art. 50 da Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003, determinou

ao Poder Executivo o encaminhamento, até 31/12/2003, de todos os
projetos de instituição e estruturação dos planos de carreira dos
servidores públicos estaduais. Dando, portanto, cumprimento ao
ordenamento constitucional citado, o projeto de lei em epígrafe institui
as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo.

Inicialmente, estabeleceram-se, por meio do Decreto n° 43.576, de
9/9/2003, as diretrizes para a elaboração dos anteprojetos de lei dos
planos de carreira na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo do Estado. De acordo com o referido
decreto, a estruturação dos planos de carreira deverá observar as
atividades realizadas em cada órgão e entidade da administração
pública. Para tanto, foram instituídos grupos de atividades, cada grupo
representando um conjunto de carreiras reunidas segundo sua área
de atuação. Sendo assim, a proposição em análise objetiva dispor
sobre o Grupo de Atividades de Cultura, do qual fazem parte os
seguintes órgãos e entidades do Poder Executivo: Secretaria de
Estado de Cultura - SEC -; Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -;
Fundação Cultural e Educativa - TV Minas; Fundação Clóvis Salgado -
FCS - e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - IEPHA-MG.
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Ainda no tocante às diretrizes, os fundamentos para o
desenvolvimento, na respectiva carreira, do servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo deverão ser a igualdade de
oportunidades, • o mérito funcional, a qualificação profissional, a
promoção e a progressão por meio de avaliação periódica de
desempenho individual, além do aperfeiçoamento contínuo. Ressalte-
se que, por questões de natureza orçamentária, notadamente o
disposto no art. 18, § 1°, da Lei n° 14.684, de 2003, a instituição dos
planos de carreira e o enquadramento dos atuais servidores públicos
civis na estrutura de cada carreira deverão ocorrer sem impacto
financeiro, razão pela qual a proposição não contém as tabelas de
vencimento básico das carreiras que ora se propõe instituir.

Todavia, a proposição garante a irredutibilidade da remuneração
percebida pelo servidor na ocasião de seu enquadramento na nova
carreira, em obediência ao disposto no art. 37, inciso XV, da
Constituição Federal e no art. 24, § 50 , da Constituição Estadual.

Antes de prosseguirmos na análise do projeto de lei em exame, uma
observação deve ser feita: a estruturação das novas carreiras suscitou
o encaminhamento do Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, do
Governador do Estado, alterando dispositivos da Lei n° 869, de 5/7/52,
que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos. Tais modificações
se referem aos conceitos básicos que norteiam a estruturação das
carreiras, como os de nível e grau, que não existem no estatuto em
vigor, bem como à inclusão das fases que devem ser comuns a todas
as carreiras. Com efeito, sendo o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis matéria de lei complementar, conforme estabelece a
Constituição do Estado, seus dispositivos não podem ser revogados
ou excepcionados por lei ordinária.

Prosseguindo na análise da proposição, passamos ao estudo do seu
conteúdo, destacando-se as inovações introduzidas na organização
das carreiras. A primeira delas diz respeito à instituição do Grupo de
Atividades de Cultura, por meio do qual haverá maior mobilidade
institucional, setorial e intersetorial dos servidores públicos efetivos na
administração pública. O art. 1° do projeto estabelece as carreiras que
pertencem a esse Grupo, as estruturas das quais estão definidas no
Anexo 1, que o acompanha. Assim sendo, os cargos das carreiras de
Gestor de Cultura, Técnico de Cultura e Auxiliar de Cultura são
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lotados na Secretaria de Estado de Cultura, na Fundação de Arte
de Ouro Preto - FAOP - e na Fundação Cultural e Educativa - TV
Minas. Os cargos das carreiras de Analista de Gestão Artística,
Técnico de Gestão Artística, Auxiliar de Gestão Artística, Músico
Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e Professor de Arte são
lotados na Fundação Clóvis Salgado - FCS. Por fim, os cargos das
carreiras de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro e Auxiliar de Gestão, Proteção e
Restauro são lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG. As atribuições gerais dos
cargos supramencionados estão definidas no Anexo II, que
acompanha o projeto, e as atribuições específicas serão definidas em
regulamento. Estabelece-se, ainda, que as atribuições dos cargos da
carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro têm natureza de
atividade exclusiva de Estado, sendo que as condições do exercício
das atribuições desses cargos, em especial as relacionadas a ações
de fiscalização, serão definidas em regulamento.

Para a lotação dos cargos das carreiras que ora se criam, será
observado o interesse da administração, juntamente com a anuência
do órgão e das entidades envolvidas e a aprovação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Saliente-se que a
mudança de lotação de cargos e a transferência de servidores entre
os órgãos e as entidades somente serão permitidas dentro da mesma
carreira, sendo que a transferência está condicionada à existência de
vaga no órgão ou na entidade para onde o servidor será transferido,
respeitada a carga horária do cargo por ele ocupado. Excetua-se
desta regra a transferência de servidor para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Ao tratar do concurso público de provas ou de provas e títulos para
ingresso nas carreiras do Grupo de Atividades de Cultura, a
proposição dispõe sobre a exigência de níveis de escolaridade, o
caráter eliminatório e classificatório do concurso, o prazo de validade,
o edital e os requisitos para a posse. Determina, ainda, que o ingresso
dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Nas carreiras estruturadas com classes de níveis de escolaridade ou
extensão de graduação diversos, poderá ser estabelecido o ingresso
em níveis de classes diversos correspondentes ao nível de
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escolaridade exigido.
Cumpre observar que os níveis de escolaridade exigidos para o

ingresso nas carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder
Executivo serão o intermediário e o superior, não havendo, portanto,
novos ingressos nas carreiras de Auxiliar de Cultura, de Auxiliar de
Gestão Artística e de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, de
níveis elementar e fundamental de escolaridade, previstas na
proposição para fins de enquadramento dos atuais servidores,
conforme correlação estabelecida no Anexo II, que acompanha o
projeto.

Constam da proposição os requisitos para a obtenção da promoção
e da progressão nas carreiras do Grupo de Atividades de Cultura, da
mesma forma como dispõem os projetos de lei sobre os demais
planos de carreira. A propósito, releva salientar que os referidos
projetos guardam conformidade entre si, diferenciando-se,
evidentemente, nas questões pertinentes às atividades de cada órgão
ou entidade, bem como nas peculiaridades existentes.

Além dos requisitos de tempo e de avaliações periódicas
satisfatórias, merece destaque a formação complementar ou superior
àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado,
desde que relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira, a qual é denominada "escolaridade adicional" e
constitui fator de redução ou supressão do interstício necessário e do
quantitativo de avaliações periódicas para fins de promoção e
progressão na carreira. Esta nova regra beneficiará, principalmente, o
servidor que for enquadrado na nova carreira e que já possua
formação complementar, uma vez que a regra atual não prevê este
instrumento para desenvolvimento na carreira.

De importância fundamental na análise da proposição é o
enquadramento dos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo na estrutura estabelecida para as novas carreiras. Nos termos
da proposição, o decreto que estabelecer as regras de
posicionamento decorrentes do enquadramento desses servidores
nos cargos das carreiras que ora se instituem deverá observar a
escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor; o
tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado pela lei
e o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
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servidor na data da publicação do referido decreto.

E também relevante o que determina a proposição a esse respeito,
ao estabelecer que o decreto contendo as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta prévia, na página da SEPLAG na
Internet, durante, pelo menos, os 15 dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do
Estado.

Com efeito, o enquadramento de servidor em carreira diversa
daquela para a qual prestou concurso público, se caracterizado como
provimento derivado, pode ensejar uma ação direta de

• inconstitucional idade por desobediência ao art. 37 da Constituição
Federal, que exige concurso público para ingresso em qualquer cargo
público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeação e exoneração e os cargos subseqüentes da carreira,
em que a investidura se faz pela forma de provimento denominada
"promoção (ADI-242/RJ e precedentes).

E oportuno ressaltar a possibilidade de opção do servidor ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades a
que se refere a proposição, na data da publicação da lei que se
originar do projeto em pauta, pelo não-enquadramento na estrutura
das novas carreiras. Na hipótese de o servidor manifestar essa opção
no prazo previsto, estabelece-se que a transformação do cargo
original em outro da nova carreira ocorrerá após a sua vacância.

Trata o projeto da questão da remuneração do servidor público
ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo que, em
razão de concurso público posterior à publicação da lei, ingressar em
cargo de carreira do Grupo de Atividades de Cultura. Se a jornada for
equivalente à do cargo de origem e a remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do novo cargo, o servidor poderá perceber a diferença a
título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Para a obtenção do número de cargos das carreiras do Grupo de
Atividades de Cultura do Poder Executivo, a proposição determina a
transformação, extinção e criação de cargos, cuja identificação será
feita em decreto.
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No que concerne ao detentor de função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 2017190, aplicam-se as regras de enquadramento e
posicionamento de que trata a proposição. No caso de servidor
efetivado nos termos da legislação pertinente, o cargo correspondente
à função pública será transformado em cargo da nova carreira. Se o
detentor de função pública não tiver sido efetivado, permanecerá a
regra em vigor, ou seja, o enquadramento do servidor na estrutura das
carreiras dar-se-á apenas para fins de percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
mantida a identificação como função pública. Determina-se, ainda,
que tanto a função pública quanto os cargos resultantes da
transformação supramencionada serão extintos com a vacância.

Finalmente, também trata a proposição em análise da situação do
servidor inativo, assegurando-lhe o enquadramento na estrutura das
carreiras instituídas pela lei, na forma da correlação contida em anexo,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente
ao nível e ao grau em que for posicionado, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se tiver dado a
aposentadoria.

A proposição não encontra óbice jurídico, pois atende aos preceitos
constitucionais relativos à iniciativa legislativa e à competência da
Assembléia Legislativa para deliberar sobre a matéria.

Em relação à observância dá Lei de Responsabilidade Fiscal,
notadamente de seus arts. 16, 17 e 21, os quais exigem que a criação
de cargos públicos seja acompanhada da estimativa do impacto
financeiro-orçamentário da proposta e da demonstração da origem
dos recursos, acompanha o projeto o demonstrativo de que não
haverá aumento da despesa pública com a criação ou transformação
dos cargos, já que outros serão extintos, o que compensará os gastos.

Todavia, é necessário aprimorar aspectos formais da proposição e
promover a harmonia entre os textos dos projetos de lei que dispõem
sobre a instituição e estruturação das carreiras dos órgãos e
entidades do Poder Executivo. Dessa forma, apresentamos, ao final
deste parecer, o Substitutivo n° 1. Ressaltamos que neste substitutivo
estão todas as medidas propostas originalmente, inclusive as
modificações solicitadas pelo Poder Executivo, resultado de estudos
realizados por esta Casa Legislativa juntamente com aquele Poder.
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Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.341/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N°1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder

Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
do Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo:

- Gestor de Cultura;
II - Técnico de Cultura;
III - Auxiliar de Cultura;
IV - Professor de Arte e Restauro;
V - Analista de Gestão Artística;
VI - Técnico de Gestão Artística;
VII - Auxiliar de Gestão Artística;
VIII - Músico Instrumentista;
IX - Músico Cantor;
X - Bailarino;
XI - Professor de Arte;
XII - Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
XIII —Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
XIV - Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em vista do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
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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;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Cultura - SEC -, cargos das carreiras
de:

a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
II - na Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, cargos das

carreiras de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
d) Professor de Arte e Restauro;
III - na Fundação Cultural e Educativa - TV Minas -, cargos das

carreiras de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
IV - na Fundação Clóvis Salgado - FCS -, cargos das carreiras de:
a) Analista de Gestão Artística;
b) Técnico de Gestão Artística;
c) Auxiliar de Gestão Artística;
d) Músico Instrumentista;
e) Músico Cantor;



443
f) Bailarino;
g) Professor de Arte;
V - no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - IEPHA -, cargos das carreiras de:
a) Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
b) Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
c) Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
Art. 4° - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas

por esta lei são as constantes no Anexo II.
§ l o -As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas

por esta lei serão definidas em regulamento.
§ 20 - As atribuições dos cargos da carreira de Analista de Gestão,

Proteção e Restauro têm natureza de atividade exclusiva de Estado.
§ 30 - As condições do exercício das atribuições dos cargos da

carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, em especial as
relacionadas com ações de fiscalização, serão definidas em
regulamento.

Art. 5 0 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o
art. 30 será definida em decreto e fica condicionada à anuência do
órgão e das entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse
da administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
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carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária
semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso
público, para os cargos das carreiras de Gestor de Cultura e de
Técnico de Cultura;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista de Gestão
Artística, Técnico de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico
Cantor, Bailarino, Professor de Arte, Analista de Gestão, Proteção e
Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Arte e
Restauro.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Ad. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Gestor de Cultura,
Técnico de Cultura, Analista de Gestão Artística, Técnico de Gestão
Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino, Professor
de Arte, Analista de Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível inicial
da carreira e depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Gestor de Cultura, Analista de Gestão Artística, Músico
Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino, Professor de Arte e Analista
de Gestão, Proteção e Restauro;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e
Restauro e Técnico de Gestão Artística.

Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Arte e
Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à
escolaridade exigida e depende de comprovação de habilitação
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mínima em:

- nível intermediário, conforme edital do concurso público, para
ingresso no nível 1;

II - nível superior, conforme edital do concurso público, para
ingresso no nível III.

Art. 12 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que

compreende 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. 13 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Cultura,
Auxiliar de Gestão Artística e Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de caracteres eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - curso de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário;
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público

serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
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VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso nas
carreiras;

VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 15 - Concluído o concurso público e homologados os

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1°—O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 14;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 - 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
de carreira do Grupo de Atividades de Cultura, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, 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.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.
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Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher

os seguintes requisitos:
- encontrar-se em efetivo exercício;

li - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no
mesmo grau;

III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ l - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

1 - encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das
normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido, se necessário;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da segunda progressão e
da primeira promoção terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
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progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

ôasos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 14 e as atividades a que se refere o inciso
V do § V do art. 19 serão desenvolvidos em parceria com a Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro - FJP.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Gestor de Cultura, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Analista da Cultura, Analista do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente, Analista de
Planejamento, Analista de Comunicação Social, Analista da Saúde,
Analista de Esportes, Analista em Agropecuária, Analista de Obras
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Públicas e Analista de Educação lotados na SEC, os cargos de
provimento efetivo de Analista de Arte e Analista de Administração
lotados na FAOP e os cargos de provimento efetivo de Diretor de
Programa, Redator e Repórter lotados na TV Minas na data de
publicação desta lei transformados em cento e trinta e três cargos de
provimento efetivo de Gestor de Cultura;

II - ficam criados quarenta e um cargos de provimento efetivo de
Gestor de Cultura.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo
e Auxiliar Administrativo lotados na SEC, os cargos de provimento
efetivo de Auxiliar Administrativo, Coordenador de Feira e Secretária
(20 grau) lotados na FAOP e os cargos de provimento efetivo de Editor
de Imagens, Locutor Apresentador, Operador de TV, Super-visor de
Operações, Técnico de Manutenção e Super-visor Técnico lotados na
TV Minas na data de publicação desta lei ficam transformados em
cento e setenta e um cargos de provimento efetivo de Técnico de
Cultura, ressalvados trinta e oito cargos vagos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo, que ficam extintos.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de
Administração, Agente Gráfico, Motorista e Ajudante de Serviços
Gerais lotados na SEC na data de publicação desta lei ficam
transformados em quarenta e cinco cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Cultura, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- cinqüenta e dois cargos de Agente de Administração;
li - dois cargos de Motorista;
li  - vinte e quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Inspetor de Orquestra, Analista de Apoio Técnico e
Analista de Eventos Artísticos e Culturais lotados na FCS na data de
publicação desta lei transformados em dezenove cargos de
provimento efetivo de Analista de Gestão Artística;

II - ficam criados vinte e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Gestão Artística.
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Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Apoio Técnico, Auxiliar Técnico de Eventos, Técnico
Administrativo, Técnico de Apoio e Inspetor de Alunos lotados na FCS
na data de publicação desta lei transformados em noventa e cinco
cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão Artística;

II - ficam criados vinte e cinco cargos de provimento efetivo de
Técnico de Gestão Artística.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Eventos e
Ajudante de Serviços Gerais lotados na FCS na data de publicação
desta lei ficam transformados em vinte e dois cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Gestão Artística, ressalvados quarenta e um
cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Eventos, que ficam
extintos.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Professor de Arte, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
•procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor de Arte e de
Pianista Acompanhador lotados na FCS na data de publicação desta

'!lei transformados em quarenta e oito cargos de provimento efetivo de
Professor de Arte;

II - ficam criados trinta e dois cargos de provimento efetivo de
Professor de Arte.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Músico A, Músico B e
Músico C lotados na FCS na data de publicação desta lei ficam
transformados em cento e trinta cargos de provimento efetivo de
Músico Instrumentista, ressalvados quarenta e cinco cargos vagos de
provimento efetivo de Músico C, que ficam extintos.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Corista lotados na FCS
na data de publicação desta lei ficam transformados em noventa
cargos de provimento efetivo de Músico Cantor, ressalvados vinte e
oito cargos vagos de provimento efetivo de Corista, que ficam extintos.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos de provimento
efetivo da carreira de Bailarino, previsto no Anexo 1, são realizados os
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seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Bailarino A, Bailarino B
e Bailarino C lotados na FCS na data de publicação desta lei
transformados em onze cargos de provimento efetivo de Bailarino;

II - ficam criados vinte e nove cargos de provimento efetivo de
Bailarina

Art. 35 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais e Agente de Administração lotados no IEPHA na data de
publicação desta lei ficam transformados em dois cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- dois cargos de Agente de Administração;
II - três cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Técnico de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico em Proteção e Restauro e Técnico Administrativo lotados no
IEPHA na data de publicação desta lei transformados em quarenta
cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão, Proteção e
Restauro;

II - ficam criados seis cargos de provimento efetivo de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 37 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Analista de Apoio Técnico e Analista em Proteção e
Restauro lotados no IEPHA na data de publicação desta lei
transformados em quarenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Gestão, Proteção e Restauro;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 38 - Ficam criados trinta cargos de provimento efetivo de
Professor de Arte e Restauro.
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Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo:

- no quadro de pessoal da SEC, um cargo de Telefonista;
II - no quadro de pessoal da FAOP, um cargo de Ajudante de

Serviços Gerais;
III - no quadro de pessoal da FCS:
a) sete cargos de Oficial de Serviços Gerais;
b) um cargo de Motorista;
1V—no quadro de pessoal do IEPHA:
a) quatro cargos de Motorista;
b) um cargo de Oficial de Serviços Gerais;
c) seis cargos de Oficial em Proteção e Restauro.
Art. 40 - A identificação dos cargos de provimento efetivo extintos,

transformados e criados por esta lei será feita em decreto.
Art. 41 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3° serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 42 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades a que se refere o art. 3° será concedido o direito de optar
por não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta
lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "capuf' deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do
órgão ou da entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o 'caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 43 - Na ocorrência da opção prevista no art. 42, a
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transformação, nos termos dos arts. 25 a 37, do cargo ocupado
pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se
efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 44 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras instituídas por esta lei, nos termos do art. 41, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 42, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.

Art. 45 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

§ 1° - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico
a que se refere o "caput" deste artigo, o abono de que trata a Lei
Delegada n° 38, de 26 de setembro de 1997, e a Parcela
Remuneratória Complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7
de junho de 2000, bem como outras vantagens pecuniárias, desde
que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 20 - O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária
de trabalho do servidor.

Art. 46 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 41 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 45, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - otempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1 O - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
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SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias
anteriores à data de sua publicação, após notícia prévia no órgão
oficial de imprensa do Estado.

Art. 47 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que
trata o art. 41 somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer as tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como a do decreto a que se refere o art. 46.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
de carreira instituída por esta lei na data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das vantagens
previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o 'caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Cultura e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 48 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
será transformado em cargo de carreira instituída por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1 O - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "capuf'
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 41 e 46.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 41 e 46 e mantida a
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identificação como "função pública", com a mesma denominação
do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 5 0 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 49 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 42, com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 50 - Fica mantida a carga horária semanal 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 instituídas por esta lei.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "capuf' deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de trinta horas para os servidores ocupantes de cargos
lotados na SEC, na FAOP, na TV Minas, na FCS e no IEPHA.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

1. 1 - Carreiras da SEC, FAOP e TV MINAS:
1.1.1 -Carreira de Gestor de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* - As Tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 17.11.2004.
Anexo 11
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(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do

Grupo de Atividades de Cultura
11.1 - Carreira de Gestor de Cultura: propor, elaborar, coordenar e

executar programas, projetos e atividades administrativas ou de
natureza técnica que visem à valorização, ao desenvolvimento e à
difusão das manifestações culturais, conforme as competências de
sua respectiva área de atuação, sob direção.

11.2 - Carreira de Técnico de Cultura: auxiliar ou executar as
atividades administrativas ou de natureza técnica que integram ações
de valorização, desenvolvimento e difusão das manifestações
culturais, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

11.3 - Carreira de Auxiliar de Cultura: executar as atividades
administrativas ou de apoio logístico e operacional, que integram
ações de valorização, desenvolvimento e difusão das manifestações
culturais, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

11.4 - Carreira de Professor de Arte e Restauro: auxiliar ou ministrar
cursos, realizar pesquisas e proceder à avaliação de alunos e
aprendizes nas áreas de arte e de restauração, relativos ao exercício
das competências e responsabilidades da Escola de Arte Rodrigo
Meio Franco de Andrade - FAOP.

11.5 - Carreira de Analista de Gestão Artística: desempenhar todas as
atividades artísticas, logísticas e técnicas de nível superior, relativas
ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da
Fundação Clóvis Salgado.

11.6 - Carreira de Técnico de Gestão Artística: desempenhar todas as
atividades artísticas, logísticas e técnicas de nível intermediário
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo da Fundação Clóvis Salgado, bem como auxiliar o Analista de
Gestão Artística.

11.7 - Carreira de Auxiliar de Gestão Artística: desempenhar todas as
atividades artísticas e logísticas de nível fundamental relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo da
Fundação Clóvis Salgado.

11.8 - Carreira de Músico Instrumentista: integrar a Orquestra
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Sinfônica de Minas Gerais, participando de ensaios, concertos
sinfônicos, espetáculos líricos e cônicos.

11.9 - Carreira de Músico Cantor: integrar o Coral Lírico de Minas
Gerais, participando de ensaios, concertos sinfônicos, corais,
espetáculos líricos e cônicos.

11.10 - Carreira de Bailarino: integrar a Companhia de Dança de
Minas Gerais, participando de ensaios e espetáculos individuais e
coletivos de dança.

11.11 - Carreira de Professor de Arte: ensino da arte em várias
modalidades, relativas ao exercício das competências constitucionais
e legais a cargo da Fundação Clóvis Salgado, fazendo uso dos
recursos disponíveis à consecução dessas atividades.

11.12 - Carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de graduação superior de
conservação, proteção, preservação e fiscalização do patrimônio
cultural mineiro relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo do IEPHA.

11.13 - Carreira de Técnico de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de nível intermediário de
conservação, proteção e preservação do patrimônio cultural mineiro
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo do IEPHA.

11.14 - Carreira de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de nível fundamental e da 48 série
do ensino fundamental relativas ao exercício das atividades de apoio
para o cumprimento das competências constitucionais e legais a cargo
do IEPHA.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 47 da Lei n° , de de de 2004)

111.1 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela
Emenda à Constituição n° 49, de 2001, e de Funções Públicas não
Efetivadas da SEC, da FAOP e da TV Minas

* - As Tabelas do Anexo III foram publicadas na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 40 e 48 da Lei n° ,de de de 2004)

11.1 - Tabela de Correlação da SEC, da FAOP e da TV Minas
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* - As Tabelas do Anexo IV foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 17.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 40 e 48 da Lei n° ,de de de 2004)

11.1 - Tabela de Correlação da SEC, da FAOP e da TV Minas
* - As Tabelas do Anexo IV foram publicadas na edição do "Diário

do Legislativo" de 17.11.2004.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Arlen

Santiago - Olinto Godinho - Leonardo Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 737/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 737/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cabo Verde 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° 737/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde 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

Cabo Verde imóvel com área de 10.425 m 2 (dez mil quatrocentos e
vinte e cinco metros quadrados), situado no Bairro São Bartolomeu,
naquele Município, registrado sob o n° 4.549, a fls. 160 do livro 3-J, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabo Verde.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "capuf' deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Oscar Ornelas.

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 novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - DjaIma Diniz.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 303/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.951/2004), do Governador do Estado
- 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nos 1.952 a 1.959/2004 - Requerimentos n os 3.552 a
3.578/2004 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Rogério
Correia, João Leite, Rogério Correia e outros e das Comissões de
Transporte e de Segurança Pública - Comunicações: Comunicação do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Carlos Pimenta,
Domingos Sávio e Chico Simões - 2 o Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Rogério Correia e outros; deferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
737/2003; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos
das Comissões de Transporte e de Segurança Pública; aprovação -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José

rÁ



461
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - 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.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Bittar, 2 0-Secretário "ad hoc", 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° 30312004"
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto
de lei que altera a Lei Delegada n° 73, de 29 de janeiro de 2003, que
dispõe sobre a estrutura básica daFundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM, a Lei Delegada n° 83, de 29 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM, a Lei Delegada n° 62 de 29 de janeiro de 2003, que
dispõe sobre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a Lei n° 12.585, de 17 de
julho de 1997, que dispõe sobre a organização do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM e a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de
1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.
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As alterações procedidas na FEAM referem-se à criação de uma

Diretoria de Monitoramento e Fiscalização e de um cargo de Diretor e
outro de Gerente de Divisão. Essas alterações visam à adequação da
estrutura orgânica da Fundação ao cumprimento de diretrizes e
políticas do Governo no que tange ao meio ambiente e às novas
exigências advindas da Lei n° 14.940, de 2003, que institui o Cadastro
Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG.

As alterações no IGAM referem-se à modificação do fator de
ajustamento do cargo de Auditor Secional, integrante do Quadro de
Pessoal do Instituto e a criação de 6 (seis) cargos de provimento em
comissão na sua estrutura intermediária. Essa proposta contribuirá
para que o Instituto se adeqüe ao novo modelo estadual de gestão
ambiental integrada e ao cumprimento eficaz de metas estabelecidas
no Acordo de Resultados a ser celebrado entre o Instituto e o Governo
Estadual. E relevante ressaltar ainda que as mudanças propostas
propiciarão um aumento de arrecadação em virtude do fortalecimento
do apoio às atividades de "regulação, monitoramento e fiscalização
dos usos das águas no Estado", competências daquela instituição.

O projeto de lei prevê também o acréscimo à estrutura do COPAM
de uma Unidade Regional Colegiada, alterando o número total de sete
para oito unidades. Essa alteração visa implantar uma unidade
regional na Região Noroeste do Estado, desmembrando a atual
unidade regional do Norte de Minas. Este desmembramento se
justifica por apresentarem as duas regiões identidades distintas sobre
os mais diferentes aspectos, geográficos, econômicos, políticos e
sociais, além das enormes distâncias entre as cidades do Noroeste
em relação à Montes Claros, sede da Regional Norte.

Com relação ao Instituto Estadual de Florestas - 1FF, o projeto
pretende adequar a estrutura da autarquia ao novo modelo de gestão
ambiental implantado no Estado, criando, para tanto, uma Diretoria
que irá cuidar das atividades de licenciamento ambiental vinculada à
sua agenda ambiental. Para não aumentar o número de cargos da
estrutura básica, está sendo extinto um cargo de assessor-chefe,
cujas atribuições estão sendo absorvidas pela nova Diretoria.

Outras medidas referem-se à criação de 8 (oito) superintendências
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regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como
unidades subordinadas técnica e administrativamente à SEMAD, e
criação de 8 (oito) cargos de Diretor II, 8 (oito) de Assessor Jurídico, 8
(oito) de Diretor 1 e 8 (oito) de Assessor 1. Essas medidas são
fundamentais ao processo de regionalização do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM e para operacionalizar os procedimentos
ligados ao licenciamento ambiental. As superintendências regionais
proporcionarão o suporte político e administrativo às Unidades
Regionais do COPAM, para o melhor desempenho das suas missões
institucionais previstas em lei.

Este projeto de lei visa autorizar a FEAM, ao IEF e ao IGAM a
delegarem à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, por meio de
convênio, o poder de polícia administrativa de que são titulares bem
como a criação do Grupo Coordenador de Fiscalização Ambiental
Integrada - GCFAI, no âmbito da SEMAD, com a finalidade de
promover o planejamento e o monitoramento da fiscalização ambiental
no Estado.

Em decorrência da criação do GCFAI estará sendo construída uma
nova articulação para a fiscalização ambiental do Estado, visando
revigorar a atividade de policiamento ambiental da PMMG, no âmbito
do Sistema Estadual de Meio Ambiente, sob a coordenação da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando uma resposta efetiva do Estado às justas
reivindicações da sociedade neste campo.

Por fim, pretende ainda este projeto, instituir mecanismo legal para
permitir o reembolso de despesas realizadas pelo Estado no
atendimento a acidentes ambientais e para a verificação das
condições ambientais de fonte poluidora.

Pelo exposto, resta demonstrada a importância deste projeto de lei
para o aumento do dinamismo e da efetividade de algumas ações do
Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa o anexo Projeto de Lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°1.951/2004
Dispõe sobre a estrutura orgânica da Fundação Estadual do Meio
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Ambiente - FEAM, do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
10AM, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD e dá outras providências.

Art. 1° - O inciso III do art. 3° da Lei Delegada n°73, de 29 de janeiro
de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Fundação Estadual
do Meio Ambiente - FEAM, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - .........................................................
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
e) Diretoria de Licenciamento de Atividades Industriais e Minerárias;
f) Diretoria de Licenciamento de Infra-estrutura; e
g) Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental.
............................................................. . ................. (nr)
Art. 20 - Ficam criados ao Quadro de Pessoal da Fundação Estadual

do Meio Ambiente - FEAM, os seguintes cargos de provimento em
comissão:

- um cargo de Diretor, fator de ajustamento 1,57298; e
II - um cargo de Gerente de Divisão, símbolo de vencimento 9-C.
§ 1° - O Anexo X da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa

a vigorar na forma do Anexo l desta lei.
§ 20 - A lotação, codificação e identificação dos cargos de que trata

este artigo serão estabelecidas por decreto, o qual fará as adaptações
no Estatuto da Fundação, decorrentes das alterações instituídas por
esta lei.

Art. 30 - o cargo de Auditor Seccional, integrante do Quadro de
Pessoal do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - 10AM, referente
aos cargos de provimento em comissão da estrutura básica, de que
trata o Anexo da Lei Delegada n° 83, de 29 de janeiro de 2003, passa
a ter fator de ajustamento no valor de 1,43418.

Art. 40 - Ficam criados e acrescidos ao Quadro de Pessoal do IGAM,
referente aos cargos de provimento em comissão da estrutura
intermediária:

- um cargo de Chefe de Divisão, símbolo de vencimento 14-C; e
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II - cinco cargos de Gerente de Núcleo, símbolo de vencimento

14-C.
Parágrafo único - A lotação, codificação e identificação dos cargos

de que trata o 'caput" serão estabelecidas por decreto, o qual fará as
adaptações no Regulamento do Instituto, decorrentes das alterações
instituídas por esta lei.

Art. 50 - O art. 30 da Lei Delegada n° 62, de 29 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, fica acrescido do seguinte
inciso IX:

"Ai-t. 30 - .................................................................
IX - Superintendências Regionais de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, em número de 8 (oito);,

Art. 60 - Os cargos comissionados previstos especificamente para a
direção de Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de que trata o inciso IX do art. 3 0 da Lei
Delegada n° 62, de 2003, a que se refere o art. 5 0 desta lei, serão
ocupados, preferencialmente, por servidores efetivos ou de função
pública integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD ou de suas
entidades vinculadas, ou por técnicos especializados com, no mínimo,
cinco anos de comprovada experiência em atividades profissionais
ligadas à temática ambiental.

Art. 70 - Ficam acrescentados no Quadro Especial de cargos de
provimento em comissão da AdministraçãoDireta do Poder Executivo,
constante do Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003:

- oito cargos de Diretor II, código MG-05;
II - oito cargos de Assessor Jurídico, código MG-18;
III - oito cargos de Diretor 1, código MG-06; e
IV - oito cargos de Assessor 1, código AS-01.
Parágrafo único - A lotação, codificação e identificação dos cargos

de que trata o "caput" serão estabelecidas por decreto.
Art. 80 - O art. 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, que

dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 16 - As infrações administrativas são punidas com as
seguintes sanções, observado o disposto no art. 60:

- advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e

flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer
natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades;
X - restritiva de direitos.
§ 1° - A fiscalização do cumprimento do disposto nessa lei, no seu

regulamento e nas demais normas ambientais em vigor, será exercida
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD, pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, pela
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e pelo Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM, aos quais compete, por intermédio de
seus servidores, que serão previamente credenciados pelo titular do
órgão ou entidade respectiva:

- efetuar vistorias e elaborar o competente relatório;
II - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;
III - lavrar os autos de fiscalização e de infração, aplicando as

penalidades cabíveis; e
IV - determinar, em caso de grave e iminente risco para vidas

humanas, para o meio ambiente, ou para os recursos econômicos do
Estado, medidas emergenciais e a suspensão ou redução de
atividades, durante o período necessário para a supressão do risco.

§ 20 - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.

§ 30 - A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações
classificadas como leves.

§ 4° - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa
ou dolo:
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- reincidir em infração classificada como leve;

II - praticar infração grave ou gravíssima; ou
III - opuser embaraço à fiscalização.
§ 5° - A multa diária será aplicada sempie que o cometimento da

infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
demonstre a regularização da situação à autoridade competente.

§ 6° - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos, observando-se o
seguinte:

- os animais serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas;

II - os produtos e subprodutos da fauna e da flora serão avaliados e,
a critério da autoridade competente, alienados em hasta pública,
destruídos ou doados a instituições científicas, hospitalares, penais,
ou com fins beneficentes;

§ 70 - Somente poderão participar da hasta pública prevista no inciso
II do § 60 pessoas e empresas que demonstrarem não terem praticado
infração ambiental nos últimos cinco anos e que estejam regularmente
licenciadas para as atividades que desempenhem.
• § 80 - As sanções indicadas nos incisos VI a IX do "caput" serão
aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento
não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
• § 9° - Em caso de reincidência em infração punida com multa, a

pena será aplicada em dobro, e, a partir da segunda reincidência na
mesma infração, a critério da autoridade competente, poderá ser
aplicada a pena de suspensão de atividades.

§ 10 - Quando o infrator estiver exercendo atividade sem a licença
ambiental competente, além das demais penalidades cabíveis, será
aplicada a penalidade de suspensão de atividades, a qual prevalecerá
até que o infrator obtenha a licença ambiental ou que firme termo de
ajustamento de conduta com o órgão ambiental, com as condições e
prazos para funcionamento do empreendimento, até a obtenção da
licença.

§ 11 - O valor da multa de que trata será fixado no regulamento
desta lei e corrigido anualmente, com base na variação da Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG, sendo o mínimo de
R$50.00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$50.000.000.00 (cinqüenta
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milhões de reais).
§ 12 - As sanções restritivas de direito são:

- suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento

em estabelecimentos oficiais de crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período

de até três anos.
§ 13 - O autuado tem o prazo de trinta dias, contados a partir da

notificação, para apresentar defesa, dirigida ao órgão responsável
pela autuação, facultada a juntada dos documentos que julgar
convenientes.

§ 14 - A defesa será processada pelo órgão competente pela
autuação, na forma prevista na Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de
2002, e o processo será decidido pelo Diretor-Geral do IEF, pelo
Presidente da FEAM ou pelo Diretor-Geral do 10AM, conforme o caso,
ainda que a fiscalização tenha sido exercida por órgão conveniado
nos termos autorizados no § 17.

§ 15 - Da decisão caberá recurso, no prazo de (30) trinta dias,
independentemente de depósito ou caução, dirigido ao Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM, ou ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH, conforme o caso, mantida a competência
do Conselho de Administração do IEF na hipótese de aplicação da Lei
n°14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 16- Na hipótese do inciso IV do § 1°, as medidas emergências e a
suspensão ou redução de atividades serão executadas
imediatamente, podendo o interessado apresentar defesa, no prazo
de 10 (dez) dias, a qual será submetida ao Diretor-Geral do IEF, ao
Presidente da FEAM, ou ao Diretor-Geral do 10AM, conforme o caso,
que deverá decidir a questão no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

§ 17 - O IEF, a FEAM e o IGAM poderão delegar à Polícia Militar de
Minas Gerais - PMMG, através de convênio a ser firmado com a
interveniência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a competência prevista no §
1° desse artigo." (nr)

Art. 90 - 0 inciso XV do art. 40 da Lei n° 12.585, de 17 de julho de
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1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - ..............................................................
XV - decidir, em grau de recurso, como última instância

administrativa, sobre as penalidades aplicadas por infração à
legislação ambiental." (nr)

Art. 10 - O art. 6 0 da Lei n° 12.585, de 17 de julho de 1997 fica
acrescido do seguinte § 70, passando o inciso V e os § 1 0 e 30 a
vigorarem com a seguinte redação:

"Art. 60 - ...............................................................
V - 8 (oito) Unidades Regionais Colegiadas.
§ 1° - A Presidência é exercida pelo Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que fará o controle de
legalidade dos atos e decisões das Câmaras Especializadas e das
Unidades Regionais.

§ 3° - As Câmaras Especializadas e as Unidades Regionais do
COPAM são apoiadas e assessoradas tecnicamente pelo órgão
seccional competente e pelas Superintendências Regionais de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, aos quais
incumbe prover os meios necessários ao seu funcionamento.

§ 7° - As sedes, competências e jurisdições das unidades de que
trata o inciso V deste artigo serão estabelecidas em decreto." (nr)

Art. 11 - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, o Grupo
Coordenador de Fiscalização Ambiental Integrada - GCFAI, com a
finalidade de promover o planejamento e o monitoramento da
fiscalização ambiental no Estado, a ser executada pela Polícia
Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio técnico da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, do Instituto Estadual
de Florestas - IEF e do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM.

Art. 12 - São membros natos do GCFAI:
- o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, que é o seu Coordenador-Geral; e
II - o Coordenador do Policiamento Integrado de Meio Ambiente e

Trânsito Rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que é
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o seu Secretário-Executivo.
§ 1° - O Coordenador do Policiamento Integrado de Meio Ambiente e

Trânsito Rodoviário da PMMG de que trata o inciso II do § 1° será
indicado pelo Comandante-Geral da PMMG dentre os Coronéis ou
Tenentes-Coronéis da ativa.

§ 2° - As competências e as demais representações e membros do
GCFAI serão estabelecidas em decreto.

Art. 13 - Na ocorrência de acidente ambiental, o empreendedor
deverá reembolsar ao Estado e aos órgãos da administração indireta
todas as despesas e custos decorrentes da adoção de medidas
emergenciais para controle da ocorrência e dos efeitos nocivos que
possa causar à população, ao meio ambiente e aos recursos
econômicos do Estado ou de terceiros.

§ 1° - A obrigação prevista no "caput" independe da indenização dos
custos de licenciamento e da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental.

§ 2° - Além das despesas e custos diretamente decorrentes da
adoção das medidas emergenciais descritas no "capuf', deverão ser
indenizadas as despesas com transporte, hospedagem, alimentação e
diárias decorrentes do deslocamento de pessoal necessário para
atender a ocorrência.

Art. 14- Os cargos criados no inciso 1 do art. 2 0 e nos incisos 1, II e III
do art. 80 são de recrutamento amplo.

Art. 15 - No mínimo 70% (setenta por cento) dos demais cargos
criados por esta lei, em cada quadro setorial de lotação, deverão ser
de recrutamento limitado.

Parágrafo único - Quando a porcentagem for fracionária, será
arredondada para o número inteiro imediatamente superior.

Art. 16 - O inciso III do art. 3 0 da Lei Delegada n° 79, de 29 de
janeiro de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ali. 30 - ............................................................
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Assessoria de Coordenação Operacional;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
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f) Diretoria de Pesca e Biodiversidade;
g) Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável;
h) Diretoria de Controle e Fiscalização; e
i) Diretoria de Monitoramento e Licenciamento de Atividades

Agrossilvopastoris" (nr).
Art. 17 - Fica extinto um cargo de Assessor-Chefe constante do

Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pela
Lei Delegada n° 79, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 18 - Fica criado no Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 1992,
alterado pela Lei Delegada n° 79, de 2003, um cargo de Diretor, com
fator de ajustamento 1,57298, de recrutamento amplo.

§ 1° - O Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992,
passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

§ 20 - A lotação, codificação e identificação do cargo de que trata o
"caput" serão estabelecidas por decreto, o qual fará as adaptações no
Regulamento da Autarquia, decorrentes das alterações instituídas por
esta lei.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Ficam revogados:

- o art. 70 da Lei Delegada n° 73, de 29 de janeiro de 2003;
II - o art. 90 da Lei Delegada n° 105, de 29 de janeiro de 2003;
III - o art. 11, a alínea "c" do parágrafo único do art. 15 e o ad. 17 da

Lei n°7.772, de 8 de setembro de 1980;
IV - os incisos VI e VII do art. 4 0 da Lei n° 12.585, de 17 de julho de

1997.
ANEXO 1

* - A Tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.11.2004

ANEXO II
* - A Tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 18.11 .2004.

- 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.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.952/2004
Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado

Minas Gerais a fixar data e turno para a entrega dos produtos ou
realização dos serviços aos consumidores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os fornecedores de bens e serviços localizados no

Estado de Minas Gerais obrigados a fixar data e turno para entrega
dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores.

Art. 20 - Os fornecedores de bens ou serviços deverão estipular no
ato da contratação o cumprimento das suas obrigações nos turnos da
manhã, tarde ou noite, conforme os seguintes horários:

- o turno da manhã abrange o período das 7 horas às 12 horas;
II - o turno da tarde abrange o período das 12 horas às 18 horas;
III - o turno da noite abrange o período das 18 horas às 23 horas.
Art. 30 - Mediante convenção especial entre as partes, em separado

e de forma destacada, será possível a contratação da efetivação da
entrega de qualquer mercadoria ou prestação de serviço no período
após as 23 horas e até às 7 horas.

Ad. 40 - O não-cumprimento do disposto no art. 10 implicará
penalidades ao fornecedor ou ao prestador de serviços.

§ 1° - A não-efetivação da entrega do bem ou da prestação do
serviço no turno do dia marcado sujeitará o infrator a multa
equivalente a 200 UFIR5.

§ 2° - A não-efetivação da entrega do bem ou da prestação do
serviço no dia marcado sujeitará o infrator a uma multa equivalente
210 UFIRs por dia de atraso.

Art. 50 - As multas referidas na presente lei serão aplicadas pelo
órgão de proteção e de defesa do consumidor, mediante provocação
do interessado.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2004.
Doutor Viana
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Justificação: Diante da ausência de obrigatoriedade de marcação

de data e hora para a entrega de mercadorias ou a prestação de
serviços, os consumidores, no Estado de Minas Gerais, têm sido
vítimas freqüentes de abusos cometidos pelos seus fornecedores.

Em razão disso, vêem-se obrigados a aguardar a prestação do
serviço ou a entrega do produto adquirido, por vários dias em suas
residências, segundo livre estipulação dos fornecedores ou dos
prestadores de serviço.

Se isso não bastasse, normalmente não são fixadas data nem hora
para a entrega da mercadoria, obrigando os consumidores a se
manterem em sua residência durante todo o dia, sem que a entrega
se efetive e, ainda, pior, sem nenhuma comunicação por parte do
estabelecimento comercial.

Em razão dessa prática, os consumidores deixam de realizar seus
afazeres diários, assumindo o compromisso de permanecer em sua
residência, a fim de receberem a mercadoria ou a prestação do
serviço.

A Constituição Federal, em seu art. 24, V, outorga aos Estados
competência para legislar sobre consumo, o que torna o presente
projeto constitucional.
• Lei n° 8.078. de 11/9/90. Dispõe sobre a proteção do consumidor e

dá outras providências.
"Das Práticas Abusivas
Art. 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre

outras práticas abusivas:"(Redação dada pela Lei n° 8.884. de
11/6/94.)

"Das Sanções Administrativas
Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter

concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e
consumo de produtos e serviços.
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específicas:
- multa;

Parág rafo único - As sanções previstas neste arti go serão aplicadas

antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Art. 57 -A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da

o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais
de proteção ao consumidor nos demais casos." (Redação dada pela
Lei n°8.656. de 21/5/93.)

"Parágrafo único - A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.703, de 6/9/93.)

A lei que ora proponho e a sua conveniência são de grande
relevância, já que atendem à necessidade de não só serem
preestabelecidas data e hora para a entrega de mercadorias e
prestação de serviços, como também a obrigatoriedade de seu
cumprimento.

A nossa proposição visa a facilitar e melhorar o atendimento ao
consumidor no Estado de Minas Gerais.

É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação desta importante proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.953/2004
Dá denominação de Deputado Sebastião Navarro Vieira à Rodovia

MG-179, que liga os Municípios de Pouso Alegre e Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Deputado Sebastião Navarro

Vieira a MG-179, que liga o Município de Pouso Alegre ao de Alfenas.
Art. 20 - O DER-MG providenciará, com recursos previstos em seu

orçamento, a confecção de placas indicativas da denominação da
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rodovia.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: Político e cirurgião-dentista, Sebastião Navarro Vieira

nasceu na Vila de São José dos Botelhos, hoje cidade de Botelhos,
situada no Sul de Minas, a 30/9/11, filho de Climero de Pauta Vieira e
de Francisca Navarro Vieira. Casou-se com Alice de Podestá Navarro
Vieira.

Fez o curso secundário no Ginásio São José, em Alfenas, cidade em
que também se diplomou em Odontologia, em 1929, aos 18 anos de
idade.

Exerceu a profissão de cirurgião-dentista nas cidades sul-mineiras
de Monte Belo, Muzambinho, Poços de Caldas, Botelhos e Cabo
Verde.

Em 1935 ingressou na Ação Integralista Brasileira, tendo sido
Governador de Região com sede em Monte Belo e membro da
Câmara dos Quarenta. Preso por ocasião do levante integralista de
1938 e julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional, foi
impronunciado.

Deputado Estadual na 4°, 5° e 6° Legislaturas, na 5° Legislatura
licenciou-se para desempenhar o cargo de Secretário de Estado para
Assuntos de Ação Social do Governo Israel Pinheiro da Silva. Na
Assembléia foi 31-Secretário (1961) e 4°-Secretário (1963-1964) da
Comissão Executiva, Líder do PRP (1959-1962; 1965), Presidente da
Comissão de Trabalho e Ordem Social (1967), Vice-Presidente da
Comissão de Saúde Pública (1970) e membro efetivo da Comissão
Especial de Turismo e Hidrotermaclimatismo (1959-1960) e das
Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (1960) e
de Assuntos Municipais e Interestaduais (1969).

Eleito Deputado Federal à 7° Legislatura (1971-1975) e reeleito para
a 8° (1975-1979), ocupou, na Câmara, os cargos de Vice-Presidente
da Comissão de Saúde e membro suplente das Comissões de
Transportes, de Economia e de Polígono das Secas. Pertenceu ao
PRP, do qual foi Presidente Regional em Minas Gerais.

Publicou, além de discursos parlamentares, os trabalhos: "Política
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Nacional do Café: A Falência da Política Cafeeira"; "Em Busca da
Verdade" (sobre a usina atômica de Poços de Caldas); "Mercado de
Trabalho: Desemprego e Mão-de-Obra Especializada"; "Vitória de Luta
Antiga" (contra injustiças fiscais discriminatórias, sobre o 1CM pago em
Minas e isento em outros Estados).

Membro da Arcádia Sul-Mineira de Letras, com sede em Alfenas, foi
condecorado com diversas medalhas, entre as quais a Comenda
Pedro Paulo Penido, de Mérito Odontológico, pela Associação
Brasileira de Odontologia.

Até aqui, reproduzi o texto do Dicionário Bibliográfico de Minas
Gerais, editado pela Assembléia Legislativa. Permito-me, agora, falar
com o coração.

Tive o prazer de conhecer o Dr. Sebastião Navarro. Colega de meu
pai nesta Casa, embora militassem em raias distintas - Sebastião
Alves do Nascimento, "Binga", meu pai, na UDN, e o Or. Sebastião
Navarro ligado ao PSD -, foram amigos e tinham vários pontos em
comum.

Com a morte de meu pai, iniciei-me na vida pública como candidato
a Deputado Estadual e, para enorme alegria, pude compartilhar com o
Dr. Sebastião Navarro tempos memoráveis. Ele, dirigindo seu próprio
carro pelas estradas poeirentas do Noroeste mineiro, me dava aulas
sobre a política e sobre as características que são exigidas aos que
nela ingressam: o constante exercício de disponibilidade ao eleitor e o
profundo respeito à coisa pública.

Uma de nossas viagens foi memorável. Em Lagoa Grande, então
distrito de Presidente Olegário, fomos padrinhos de casamento. O pai
da noiva exigia que os dois candidatos falassem aos nubentes, dando-
lhes conselhos sobre a vida conjugal e sobre a importância do
casamento. Aperto enorme o meu. Que conselhos poderia um jovem
de 21 anos dar aos noivos? Dr. Sebastião Navarro percebeu meu
desconforto e falou por nós dois. E falou com uma propriedade
enorme graças à sua vida familiar. Explicou a todos a dificuldade a
que, involuntariamente, o pai da noiva me havia colocado e deu uma
aula sobre o sacramento do matrimônio. Falou melhor do que o padre.

Aprendi com ele pelos seus exemplos. Inesquecíveis.
Mal sabia eu que viria a ser colega de seu filho na Assembléia

Legislativa, com quem, também, fiz campanha em dobradinha. 0
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Deputado Sebastião Navarro Vieira Filho sucedeu a seu pai na
Câmara dos Deputados. E, graças a seu tio, o estimado Padre Vieira,
então vigário de Presidente Olegário, que já havia sido o responsável
pelo encontro entre mim e o Dr. Sebastião Navarro, uni-me ao
Navarro Filho em mais duas campanhas políticas.

No inicio desta legislatura, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
Filho fez-me Líder da Bancada e, mesmo não podendo cumprir
integralmente com os compromissos que com ele assumi, como a
coroar seu trabalho, ao assumir o cargo de Prefeito de Poços de
Caldas, provocará minha efetivação como Deputado Estadual em sua
vaga.

Ganha Poços de Caldas e perde a Assembléia de Minas.
Suspeito para falar sobre Navarro, dada a estreita ligação que

temos, não me acanha dizer, contudo, que me será exigido esforço
hercúleo para tentar não fazer feio à substituição que a vida política
me impôs. Navarro é, indiscutivelmente, o melhor Deputado Estadual
desta Casa, desde quando aqui chegou, na iia Legislatura.

Respeitado por todos os Deputados de Minas e líder natural de
todos nós, seus eternos comandados do PFL, tenho ainda muita
estrada a palmilhar para chegar perto da sabedoria que dele espero
continuar a ser beneficiário. Pesa-me nos ombros a honra de ser seu
substituto; honra-me, contudo, esse peso porque, mercê de Deus,
estarei atento a seus ensinamentos e aos ensinamentos que aprendi
com seu pai.

Calou-me fundo poder ser o signatário dessa homenagem. E, para
registro aos pósteros, julgo importante discorrer sobre ela. E que
recebo solicitação de um dos irmãos do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, o Dr. Oswaldo de Podestá Navarro Vieira. Por ele fico sabendo
que não há um único registro no poder público estadual em
homenagem a seu pai, porque, seus irmãos, Sebastião e Paulo
Navarro, não permitiam que o assunto fosse levado nesta Casa, visto
que entendem eles, pleitear tal homenagem seria descabido, uma vez
que, como filhos, estariam legislando em causa própria.

Falou mais alto, porém, o bom-senso do Dr. Oswaldo Navarro Vieira,
ao lembrar-me que a memória de Dr. Sebastião Navarro não pode ser
desconsiderada simplesmente porque a humildade, a urbanidade e a
exata dimensão do espaço e do tempo de dois de seus filhos, um
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Deputado e outro alto funcionário deste Poder, impedem que o
Estado de Minas Gerais cuide de preservá-la, em reconhecido ato de
dever de justiça. Assim, mesmo correndo o risco de ter nosso querido
Deputado Sebastião Navarro Vieira trabalhando para que este projeto
de lei só tramite após sua posse como Prefeito de Poços de Caldas,
espero contar com o apoio de meus pares a sua aprovação, se
possível, em tempo recorde.

Esclareço, ainda, que o trecho da Rodovia MG-179, objeto deste
projeto de lei, foi caminho trilhado incontáveis vezes pelo Dr.
Sebastião Navarro Vieira no desenvolvimento de profícuo trabalho em
prol de sua gente e das coisas de sua terra.

A homenagem desta Casa à memória do Dr. Sebastião Navarro
Vieira resgatará junto à Dona Alice de Podestá, aquela que, nos
dizeres de Lorca, foi sua "companheira de andanças pela vida inteira",
hoje na lucidez de seus 90 anos, a certeza de que o Estado de Minas
Gerais não se esquece de seus filhos ilustres.

Por esses motivos, espero contar com o apoio de meus colegas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE. LEI N° 1.954/2004
Institui a Semana de Conscientização do Tratamento da Psoríase.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituída a Semana de Conscientização do Tratamento

da Psoríase, a ser comemorada, anualmente, na semana que inclua o
dia 29 de outubro.

Parágrafo único - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá
palestras para esclarecer a sociedade sobre a psoríase e a artrite
psoriática, doenças ainda incuráveis, porém não contagiosas e não
letais e, especificamente, promoverá estudo contra o preconceito e a
desmitificação da doença.

Art. 20 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
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George Hilton
Justificação: A psoríase, doença de pele de causa ainda

desconhecida, atinge homens e mulheres de todas as raças, na faixa
etária que vai dos 20 aos 40 anos. Tanto a psoriase como a artrite
psoriática são tidas como incuráveis, porém não contagiosas, não
letais.

A psorfase provoca lesões avermelhadas e escamosas em diversas
partes do corpo, dando a impressão de contagiosa, e aí vem o
preconceito. A Organização Mundial de Saúde - OMS -, a pedido da
Confederação Européia de Portadores de Psoríase, institui o dia 29 de
outubro, data definitiva para informar que 125 milhões de pessoas no
mundo são afetadas pela psoríase e artrite psoriática.

Assim, entendemos que Minas Gerais deverá entrar neste cenário
com lei específica, promovendo a Semana de Conscientização do
Tratamento da Psoríase, que inclua o dia 29 de outubro, para coincidir
com dia da Organização Mundial de Saúde. O objetivo da Semana é
desmitificar a doença, mostrando que pessoas portadoras da psoríase
não são diferentes das demais.

O tratamento da psoríase, tendo em vista o avanço da medicina,
deve ser divulgado e esclarecido. Ante os fatos, entendemos que uma
semana dedicada a esse assunto será benéfica a todos.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.955/2004
Dispõe sobre a classificação de publicações infanto-juvenis segundo

critérios psicopedagógicos, sobre a informação das faixas etárias a
que se recomendam e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As publicações infanto-juvenis editadas, comercializadas ou

por quaisquer meios divulgadas no Estado serão classificadas
segundo critérios psicopedagógicos e informarão as faixas etárias a
que se recomendam.

§ 1 0 - Consideram-se publicações infanto-juvenis para os fins desta
lei os livros, revistas, álbuns de gravuras, fotos ou figurinhas, material
de áudio e audiovisual, "software" e assemelhados, destinados a
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crianças e adolescentes.

§ 20 - A classificação de que trata esta lei caberá a profissionais
habilitados nas áreas de educação e psicologia, pertencentes aos
órgãos públicos afins, conforme a regulamentação desta lei.

§ 30 - A informação de que trata o "caput" será impressa na capa ou
no estojo do material veiculado e no seu interior, em destaque e de
maneira indelével.

§ 40 - A classificação e a recomendação de que trata esta lei levarão
em conta a proteção da criança e do adolescente em face de textos
impressos, gravações e imagens por quaisquer meios divulgados,
impróprios a sua respectiva faixa etária, de maneira a evitar sua
exposição a contextos impertinentes de violência, erotismo,
sexualidade, preconceitos e demais situações que possam afetar, em
qualquer nível, seu desenvolvimento emocional, moral e cultural.

Art. 20 - As editoras, as distribuidoras, as importadoras, as livrarias,
as gravadoras, as empresas de "software" e os editores ou
divulgadores de "sites" na Rede Mundial de Computadores - Internet -,
voltados ao público infanto-juvenil se adequarão ao disposto nesta lei
no prazo de noventa dias a contar da publicação de sua
regulamentação.

Art. 30 - o não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
à multa de 100 UFEMGs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), aplicada em dobro na hipótese de reincidência.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O progresso traz conseqüências que devem ser

regulamentadas pelas leis. Vivemos, atualmente, uma enxurrada de
informações que nos alcançam por meio de revistas, filmes, Internet,
livros, etc. Grande parte dos produtos comercializados para crianças e
adolescentes traz a indicação da faixa etária a que se destinam.
Assim acontece, por exemplo, com os brinquedos, jogos, programas
de computador, filmes alugados em locadoras que especificam, até,
mesmo, a presença de nudez, cenas de sexo, violência, etc.

E necessário que também os livros tragam informações quanto ao
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seu conteúdo e sejam classificados, segundo os critérios
psicopedagógicos, a que faixa etária são destinados, pois, na maioria
das vezes, ao comprarmos um livro para uma criança, ignoramos o
seu interior e a sua linguagem.

Assim, conto com o apoio de meus pares para ver aprovado este
projeto de lei que visa à proteção da criança e do adolescente e à
tranqüilidade dos pais e responsáveis.

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

PROJETO DE LEI N° 1.956/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de

automóveis das empresas de locação que operam no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas de locação de automóveis que efetuam seus

negócios no Estado, ainda que seu domicílio seja em outro Estado, só
poderão locar veículos cujo emplacamento tenha sido realizado no
Estado.

Art. 20 - As empresas locadoras de veículos deverão enviar,
anualmente, ao Departamento Estadual de Transito - DETRAN-MG -,
a relação de todos os veículos disponíveis para locação, contendo
marca, modelo, ano de fabricação, placas dos veículos e município de
licenciamento.

Parágrafo único - As empresas de locação de veículos enviarão ao
DETRAN-MG-, trimestralmente, a relação dos veículos locados no
período, contendo os dados do "caput" deste artigo, o nome e
endereço dos locatários e o tempo de locação.

Ad. 30 - A inclusão e a exclusão de veículos na trota das empresas
locadoras, contendo todos os dados relacionados no "caput" do art. 20,
deverão ser comunicadas ao DETRAN-MG no prazo máximo de dois
dias úteis, sob pena de multa de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais), por veículo, não incluído ou excluído,
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4° - Os veículos licenciados em outros Estados que forem
flagrados locados no Estado de Minas Gerais serão apreendidos e
somente liberados após o pagamento de multa correspondente a
1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
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que será aplicada em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único - As multas aplicadas no caso de o veículo ser

licenciado em outro Estado serão de responsabilidade da empresa
proprietária.

Art. 50 - As empresas locadoras de veículos terão o prazo de
noventa dias a contar da publicação desta lei para licenciarem seus
veículos no Estado, enviando relação ao DETRAN.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Por razões que não se cabe discutir, as empresas que

realizam negócio de locação de automóveis no Estado licenciam seus
veículos especialmente em Curitiba e em São Paulo, o que acaba por
fazer com que elas não contribuam para o erário público com o IPVA,
que acaba por ser recolhido em outros Estados, a despeito de ser em
Minas Gerais o local em que elas realizam a maioria de suas
operações. Também são lesados os municípios mineiros que
deveriam receber parte do IPVA recolhido.

O Estado não pode se dar ao luxo de prescindir de tais recursos.
Não há, portanto, motivo para ser complacente com tal conduta.

Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado é que
apelamos aos nossos nobres pares por sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.957/2004
Declara de utilidade pública a Associação Madre Tereza de Calcutá,

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

Tereza de Calcutá, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2004.
Olinto Godinho
Justificação: A Associação Madre Tereza de Calcutá, do Município

de Matozinhos, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com

rÁ



483
personalidade jurídica de direito privado que tem por objetivo
atendimentos beneficentes, filantrópicos e assistência social.
Encontra-se registrada no Cartório do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, Comarca de Matozinhos, com o n° 268, a fls. 63, Livro A-2,
CNPJ n° 05.937.379/0001-80, com sede na Rua Grimald de Meio,
169, Bairro Granja Alvorada.

Sua diretoria é composta de pessoas idôneas e que não percebem
remuneração pelo exercício dos respectivos cargos. Em caso de
dissolução, o patrimônio da entidade reverterá a entidade congênere
inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social.

A Associação atende a todos os requisitos exigidos pela Lei n°
5.830, de 1971, c/c o art. 178, § 5°, incisos 1 e II, do Regimento
Interno.

Diante do exposto, aguardo de meus pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.958/2004
Declara de utilidade pública a Associação Hospital São Miguel, com

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

São Miguel, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Hospital São Miguel entidade civil

filantrópica sem fins lucrativos visa a prestar assistência médico-
hospitalar aos necessitados, oferecendo serviços gratuitos e sem
discriminação. Com duração indeterminada e com sede no Município
de Jequitinhonha, a entidade se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, sendo a sua administração
composta por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social,
as quais não recebem remuneração pela sua atuação. Suas rendas e
recursos são, nos termos do § 1° do art. 1 0 do seu estatuto,
integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento dos
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seus objetivos institucionais. Por isso, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

- 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° 1.959/2004
Declara de utilidade pública o Grupo Erê de Capoeira Angola, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grupo Erê de Capoeira

Angola, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2004.
Chico Simões
Justificação: O Grupo Erê de Capoeira Angola é uma associação

civil sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a promoção
da assistência social às minorias e aos excluídos, o desenvolvimento
econômico e o combate à pobreza, exercendo atividades de
promoção da arte e da cultura, de defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico, promoção gratuita de educação e saúde, incluindo
prevenção de HIV-AIDS, DST e consumo de drogas, promoção da
segurança alimentar e nutricional e a promoção do voluntariado. Inclui
ainda em suas determinações estatutárias a promoção da ética, da
paz, da cidadania, dos direitos humanos e da democracia.

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade de Coronel Fabriciano, solicitamos o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.552/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José
Elcio Santos Montese por sua posse como Diretor-Geral do DER-MG.
(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento n°
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3.546/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.553/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Renato
César do Nascimento Santana pelo excelente trabalho realizado à
frente do DER-MG. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.554/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserida
nos anais da Casa manifestação de aplauso à Faber-Castell pelo
sucesso alcançado no projeto Animalis. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 3.555/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a COPASA-MG por sua
eleição como Empresa do Ano de Saneamento Ambiental. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 3.430/2004, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.556/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Caio Nelson Lemos de
Carvalho, Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais, pelo trabalho realizado pela instituição. (-A Comissão de
Educação.)

N° 3.557/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Marcos Beltrão pela
sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de Medina.

N° 3.558/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elísio Simões de Oliveira
pelasua eleição como Vereador à Câmara Municipal de Medina.

N° 3.55912004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Manoel Vanderlan
Gusmão pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de
Comercinho.

N° 3.560/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rogério Rocha Rafael
pelasua eleição como Prefeito Municipal de Comercinho.

N° 3.561/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Silvio Lincoln Antunes de
Azevedo pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de
Medina.
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N° 3.562/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Tanaildes Braz da
Silva pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de
Contagem.

N° 3.56312004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Antônio Leandro
pela sua reeleição como Vereador à Câmara Municipal de Uberlândia.

N° 3.564/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Leandro de Paula
pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia.

N° 3.56512004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor João Oliveira Lemos
pela sua reeleição como Vereador à Câmara Municipal de Ribeirão
das Neves.

N° 3.566/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Carlos Cézar
Bonifácio pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de Juiz
de Fora.

N° 3.567/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Roberto Santos
pela sua eleição como Vereador à Câmara Municipal de Ponte Nova.

N° 3.568/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Carlos Henrique pela
sua reeleição como Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte.

N° 3.569/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Bispo Chambarelle pela sua
eleição como Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte.

N° 3.570/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rogério Rosa pela sua
reeleição como Vereador à Câmara Municipal de Raposos.

N° 3.571/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Wellington pela sua
eleição como Vereador à Câmara Municipal de Poços de Caldas.

N° 3.572/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Haroldo pela sua
eleição como Vereador à Câmara Municipal de São José da Lapa. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
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N° 3.573/2004, do Deputado George Hilton, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Desembargador Kelson do
Prado Carneiro, Presidente do TRE-MG, pelo brilhante trabalho
durante a campanha eleitoral de 2004. (-A Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.574/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Reinaldo Alves Costa Neto por sua
nomeação para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual
de Obras Públicas - DEOP. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.575/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Ócio Santos Monteze por sua
nomeação para o cargo de Diretor-Geral do DER-MG. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 3.546/2004 nos termos do § 21
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.576/2004, do Deputado Luiz Humberto .Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil com vistas a rigorosa
apuração do assassinato do Sr. Júlio de Souza Landim, Vereador
eleito à Câmara Municipal de lraí de Minas. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 3.577/2004, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Mohamed Abed Arouf Arafat - Vasser Arafat -, Presidente da
Autoridade Nacional Palestina. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.57812004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com 9 Uberlândia Esporte Clube
pelo transcurso de seu 820 aniversário. (- A Comissão de Educação.)

Dos Deputados Miguel Martini e Rogério Correia, solicitando seja
realizada nesta Casa reunião para debater, com os Poderes e órgãos
do Estado, a aplicação do sub-teto salarial e a observância da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à despesa com pessoal.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Do Deputado João Leite, solicitando seja realizado nesta Casa, no
primeiro semestre de 2005, o Seminário Esporte: Instrumento de
Desenvolvimento Econômico-Social e de Promoção da Saúde.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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Rogério Correia e outros e das Comissões de Transporte e de
Segurança Pública.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, galeria que nos assiste, senhores telespectadores da
TV Assembléia - hoje, em especial, dirijo-me aos jovens norte-
mineiros.

A educação sempre foi uma das atividades a que nos dedicamos,
vida afora, com prazer e abnegação: a educação como um todo, a
formal e a informal, a de todos os níveis, da infantil à superior.

No Norte de Minas, temos a universidade pública, a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

A sua instalação foi obra de educadores, montes-clarenses,
guerreiros inconformados com a segregação de seu povo.
Incorporada ao Estado na Constituição de 1989, a sua presença em
todo o Norte de Minas se solidificou. A contribuição que presta ao
desenvolvimento de nossa região é inegável; porém, percebemos que,
de repente, o sonho materializado de tantos homens, como o Drs.
Maurício e Mário, começa a fugir de nossas mãos. Senhoras e
senhores, esse é um tema preocupante que nos obriga, como
parlamentar norte-mineira, a promover algumas reflexões.

Na proposta orçamentária ora em trâmite nesta Casa, verificamos
claramente que o Estado, apesar de suas dificuldades de caixa, vem
dando atenção à UNIMONTES. Em 2003, o seu orçamento era
aproximadamente R$47.000.000,00. Em 2004, o valor subiu para
aproximadamente R$53.000.000,00. Em 2005, ele sobe mais ainda,
ou seja, para R$54.000.000,00. Poderiam ser maiores? Sem dúvida
que sim. Porém, não são os valores em si que nos preocupam em
primeiro lugar. Perguntamos: como e onde esses valores serão
gastos?

Iniciemos com o pessoal da UNIMONTES. Há muitos anos não se
reajustam os seus vencimentos. Um grupo de profissionais de
altíssimo valor recebe vencimentos que não condizem com seu
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mérito, seu vasto currículo, sua competência e sua experiência.
Para 2005, estão previstos valores equivalentes a R$37.579.013,00
para pagamento de pessoal. Em 2004, os valores foram de
R$37.676.418,00. Aliás, até maiores que os de 2005. Para 2005,
estão previstos apenas R$121.719,00 para apoio a projetos de
pesquisa científica.

Esses dados confirmam como, no Brasil, temos tido dificuldade em
reconhecer a importância da pesquisa, ainda mais a pesquisa
universitária, cujos custos são mais acessíveis que os da empresarial.

Há um valor bem superior, de R$577.200,00, que se destina à
construção de prédios. Onde esses valores serão aplicados? A
proposta orçamentária diz que serão construídos três prédios: em dois
dos Municípios de Brasília de Minas, Montes Claros, Varzelândia, São
Francisco e Januária, sem especificar em quais deles, e um em
Pompéu.

Sr. Presidente, prezadas e prezados colegas, Pompéu, terra natal
do ilustre Deputado Leonídio Bouças, a quem muito admiramos,
localiza-se na região central de nosso Estado, onde estamos agora,
na Capital de Minas Gerais. Pompéu é uma próspera cidade. Dista
aproximadamente 1 64km de Belo Horizonte e possui 30 mil
habitantes. O seu IDH é 0,746. Segundo o IBGE, o seu PIB por
habitante foi de R$4.1157,28 em 2000.

Portanto, a UNIMONTES deixa de construir um prédio em nossa
região e investirá R$378.000,00 no núcleo de Pompéu.

Por que não em Taiobeiras, onde a UNIMONTES dá cursos
cobrando dos alunos, por intermédio da FADENOR? Por que não
construir, então, em Coração de Jesus, onde o PIB é igual a 1/4 do de
Pompéu, ou em Monte Azul, cujo PIB corresponde a 1/3 do de
Pompéu, ou em Mato Verde, com PIB próximo ao de Monte Azul? Por
que não privilegiar os municípios do Norte de Minas, onde a fome e a
sede têm sua viva esperança na UNIMONTES, nossa universidade
pública, criada pelo idealismo, pela garra e pela determinação de
tantos montes-clarenses? Eles assim o fizeram para transformar
nosso espaço e nosso povo.

Por que reservar para nossos municípios a cobrança injusta de
mensalidades pela FADENOR, e reservar para a simpática e rica irmã
da área central, Pompéu, a construção no valor de quase
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R$500.000,00?
Por que Manga, Taiobeiras, Coração de Jesus, Mato Verde,

Bocaiúva, São João da Ponte e Janaúba recebem os cursos
emergenciais citados no "site" da FADENOR, e seus alunos nos
escrevem pedindo bolsas de estudo para custear seus cursos na
UNIMONTES, sendo que a UNIMONTES é pública e gratuita? E
porque, aí, quem ministra os cursos é a FADENOR, cobrando
mensalidade, diferentemente do que se pretende em Pompéu, onde
haverá um núcleo da UNIMONTES, em frontal desrespeito aos
municípios do Norte de Minas.

Fazemos, publicamente, um apelo ao ilustre Reitor da UNIMONTES,
para que invista no Norte de Minas, preferencialmente, pois a
UNIMONTES é a nossa universidade. Até seu nome deriva da cidade
de Montes Claros, localizada no coração do Norte de Minas.
Apelamos também ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, ilustre Deputado Bilac Pinto. A UNIMONTES é
autônoma como universidade, mas a consciência de V. Exa. é
soberana, e não podemos compactuar nem aceitar essa discrepância
e essa injustiça em se estender o que constituía nossa esperança a
regiões ricas e deixar-nos privados de educação universitária gratuita.

Não queremos uma UNIMONTES pompeana, mas uma
universidade de resgate e alavancamento do desenvolvimento
sustentável do Norte de Minas e do Jequitinhonha. Os pobres estão
atônitos, aflitos. Nem todos estão dispostos a esperar uma data nunca
definida e sempre adiada. A UNIMONTES é nossa vida, tem a cor do
sol do Norte, tem o hálito do nosso vento de esperança e tem que
mostrar seu compromisso com o Norte de Minas."

Essa era uma informação que queria trazer, pois desagrada-nos
profundamente ver a UNIMONTES investindo seus recursos em uma
universidade a ser construída em Pompéu, cidade tão próxima de
Belo Horizonte, deixando nosso Norte de Minas sem o direito
reservado ao norte-mineiro pobre que mora a 7001km de Belo
Horizonte.

Hoje, também trago outro assunto. Depois de passado o afã das
eleições, quero aproveitar para falar sobre nosso PSDB e sobre
alguns dados importantes acerca do PSDB na eleição para Prefeito
em Minas Gerais, em todo o Brasil.

rÁ
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Em 2004, em Minas Gerais, foram eleitos 150 Prefeitos de nossa

sigla partidária, o PSDB; o PMDB elegeu 142; o PFL, 122; o PL, 89; e
o PT, 87 Prefeitos. Percebe-se que conseguimos eleger praticamente
o dobro do número de Prefeitos eleitos pelo PT. No entanto, não fica
aí a grandeza do nosso partido.

Em todo o Brasil, o PSDB conseguiu 25.700.000 votos; o PT,
17.000.000; o PMDB, 16.900.000; e o PFL, 15.500.000 votos.
Senhoras e senhores, isso mostra que o povo brasileiro amadureceu.
Ou seja, já começou a enxergar aquilo que representa fantasia,
promessas vãs. O povo começa a distinguir o joio do trigo. Tenho
certeza de que, nas próximas eleições, o nosso partido não terá
apenas 25.700.000 votos, mas duplicaremos ou triplicaremos esse
número. Certamente, levaremos Minas Gerais e o Brasil ao progresso.
Assim, poderemos oferecer uma vida melhor e mais digna à
população.

Agradeço a oportunidade. Dirijo-me ao jovem norte-mineiro para
dizer-lhe que, em hipótese alguma, podemos deixar que o seu direito
de estudar em uma universidade gratuita seja usufruído por quem não
precisa, isto é, por quem pode vir a Belo Horizonte, já que mora perto.
Logo, poderá estudar em qualquer universidade aqui instalada, que
está à disposição dos cidadãos das cidades da região central.

Que Deus abençoe o nosso Secretário. Que o nosso Reitor, por
meio de nossas palavras, entenda que o Norte de Minas precisa muito
da UNIMONTES gratuita. A nossa região precisa dessa universidade,
que promoverá a mudança para o nosso povo.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Cumprimento V. Exa., cujo
pronunciamento não só reforça a necessidade de investimento na
UNIMONTES, que tem papel decisivo na região, mas também, a partir
da observação sobre a criação de uma unidade em Pompéu, fortalece
a concepção mais ampla que a universidade estadual tem de ter. A
UEMG cumpre um objetivo concreto, qual seja, levar o
desenvolvimento para o interior. Sem dúvida, o reforço e a ampliação
da UNIMONTES são necessários e decisivos para essa região, que
precisa de investimentos.

Concordo com sua observação. Ressalto que poderá contar
conosco. Como V. Exa., também somos da Frente Pró-UEMG. E isso
o que exigem as universidades estaduais. Conte com o nosso apoio
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nesse processo de reforço da UNIMONTES e de reestruturação da
UEMG. Parabéns!

A Deputada Ana Maria Resende - Obrigada, Deputada Jô Moraes.
Temos de levar o desenvolvimento ao interior do Estado, por meio de
investimentos nas estradas, nas escolas e na área da saúde.
Devemos fazer isso para diminuir a migração a que assistimos no
Brasil, onde a população está sempre à procura de melhoria de vida.
Ademais, assim poderemos evitar que se criem bolsões de pobreza
na periferia das grandes cidades. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, visitantes que nos
honram com sua presença, povo de Minas Gerais; gostaria de iniciar
minha fala comentando uma carta que recebi da Sra. Maria Aparecida
Duarte, moradora do Bairro Major Prates, em Montes Claros.

Segundo me informou, ela mudou de endereço ficando praticamente
por dois meses sem fazer uma só ligação telefônica. No entanto, após
esse período, recebeu uma conta emitida pela TELEMAR. Ela fala
dessa cobrança com muita indignação, mostrando todo o seu
descontentamento com a forma como o contribuinte, como a cidadã é
tratada por essas empresas públicas, especialmente as de telefone
fixo e celular.

Na conta havia a cobrança de assinatura mensal no valor de
R$34,63, sem que ela tivesse dado um só telefonema num prazo de
quase dois meses. Precisou pagar ainda uma taxa de R$35,03 em
virtude da mudança de endereço, mais cobrança de serviços de
terceiros, dos quais não se utilizou. Nessa conta, constava, também
cobrança relativa a algumas instituições de caridade.

Faço um questionamento a todos nós: o que podemos fazer em
defesa dos consumidores, daquelas pessoas que são obrigadas a
pagar esse tipo de conta? Se não pagarem, os serviços serão
sistematicamente cortados. Essa senhora não sabe a quem recorrer.
O acesso ao PROCON muitas vezes é difícil, isso quando o cidadão
tem a informação de que ali há um serviço de defesa do contribuinte.
Há ainda o problema do tempo necessário da reclamação até uma
resposta definitiva, que é muito grande. Se procurarem o Tribunal de
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Pequenas Causas, precisarão de um advogado, porque não sabem
como agir. O contribuinte fica à mercê das regras do mercado,
principalmente daquelas empresas que utilizam o serviço de telefonia.
O contribuinte sente-se lesado e impotente quando precisa tomar
alguma decisão.

Ela fala também sobre as dificuldades que tem com a Telemig
Celular, quando da cobrança dos valores mensais. Segundo ela, uma
ligação pelo 0300, pelo telefone celular, custa R$0,70 por minuto; no
entanto, se fizer a mesma ligação pelo aparelho fixo, pagará menos
da metade, R$0,30 por minuto.

As vezes é dito ao cliente que há uma promoção da Telemig Celular
com direito à troca do aparelho, ficando a pessoa obrigada a
permanecer um ano e meio com esse aparelho, sem poder mudar de
linha. Se o cliente quiser trabalhar com outra operadora, também não
pode, ficando preso à Telemig Celular, por força de contrato.

Se faz a suspensão da linha, paga uma multa muito grande. São
reclamações pertinentes, verdadeiras e válidas. A Telemar e a
Telemig Celular têm a obrigação de dar uma resposta ao contribuinte.

Na Comissão de Defesa do Consumidor, já tentamos fazer uma
reunião com todas as operadoras de telefone celular - a 01, a Tim-
Maxitel e Telemig Celular -, a fim de resolvermos os problemas.

Se o cliente tem um telefone celular e não está satisfeito com a
operadora, ele tem todo o direito de encerrar sua conta e ir atrás de
outra operadora que atenda a ele. Em Minas Gerais, isso não é
possível, porque, por força de contrato, fica-se preso às regras do
jogo, que são estipuladas pelas operadoras. O cliente geralmente fica
preso de um ano a um ano e meio à operadora.

Coincidentemente agora, à tarde, ao desembarcar no aeroporto da
Pampulha, oriundo de Montes Claros, assisti a uma manifestação em
que eram mostrados os desmandos e abusos cometidos contra o
contribuinte. Alguns passageiros que adquiriram bilhete pela VASP,
para saírem do aeroporto da Pampulha, foram informados de que os
vôos dessa empresa estariam suspensos por prazo indeterminado.
Essas pessoas que adquiriram as passagens áreas pela VASP seriam

• ressarcidas no prazo de 60 dias.
No caso, a pessoa que comprou o bilhete aéreo pagou à vista, com

cheque ou no cartão, mas a VASP simplesmente informou a
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suspensão de seus vôos na Pampulha, e que o ressarcimento ao
contribuinte se daria no prazo mínimo de 60 dias. As pessoas que
reclamaram, a atendente disse que qualquer queixa deveria ser
dirigida ao Presidente da VASP.

A VARIO ainda informou ao povo de Montes Claros, no Norte de
Minas, que, a partir de tal dia, já não estaria operando os seus vôos,
que eram superavitários. Dificilmente um avião da VARIG saía de
Montes Claros com menos de 60% de ocupação. Então, sem
nenhuma explicação, marcaram data, dia e hora da suspensão dos
vôos da VARIO de Montes Claros.

Isso tudo é uma covardia - para não se falar um palavrão - que se
faz contra o contribuinte. Trata-se de um desrespeito explícito com o
povo mineiro e com o povo brasileiro. Essas empresas devem ao
Governo Federal milhões e milhões de reais. A maior parte dessa
dívida é oriunda da taxa de embarque que pagamos no ato da compra
do bilhete. Em uma verdadeira apropriação indébita dos recursos, eles
retêm o que pagamos e não repassam os recursos ao DAC, ao
Governo Federal. Com isso, a dívida vai acumulando-se.

Eles afirmam que a dívida do Governo estaria inviabilizando a
empresa. Isso não é verdade.

Isso é apropriação fraudulenta do dinheiro do povo brasileiro, má
gestão e falta de respeito com o contribuinte.

Para culminar a onda de agressões ao povo, vi hoje uma entrevista
na TV de um professor aposentado que passou a vida juntando
dinheiro, depositando-o no Banco Santos, que, por má gestão, sofreu
uma intervenção do Banco Central. Os contribuintes que têm
depósitos pequenos serão ressarcidos em 60 dias, mas os que têm
conta superior a R$20.000,00 só receberão se outro Banco adquirir a
instituição e assumir o débito. O PT, inclusive, tem depósito no Banco.
SÓ Lula e Deus sabem quando se poderá receber.

E uma falta de respeito a cobrança da tarifa mensal nas contas da
Telemar e Telemig Celular. Se a pessoa usa, paga. Se não usa, paga
do mesmo jeito. Isso é roubo do dinheiro público. A Assembléia de
Minas tem um PROCON atuante, preocupado com a divulgação de
preços ao consumidor. Nosso companheiro Délio Malheiros, que
comandava o PROCON da Assembléia, elegeu-se Vereador graças
ao excelente trabalho feito à frente do órgão. E importante que essa
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estrutura seja levada a outras cidades. Por que não reunirmos,
aqui, as 50 maiores cidades? O Deputado Chico Simões, futuro
Prefeito, poderia, em parceria com o PROCON de Minas, estabelecer
uma linha de ação em todas as cidades.

Em Belo Horizonte, o contribuinte é bem recebido e tem solução
efetiva para seus problemas; porém, nas maiores cidades - com mais
de 50 mil, 100 mil habitantes -, os PROCONs têm uma atuação
acanhada. O trabalho conjunto é necessário; é preciso que o
PROCON da Assembléia assessore os das demais cidades. O
contribuinte precisa conhecer seus direitos e saber que, ao bater na
porta, será atendido.

Essa ação nefasta e covarde da Telemig Celular deve ser
combatida, uma vez que ela prende o cidadão durante um ano, um
ano e meio, na linha de celular. Isso é roubo, é apropriação ilegal do
recurso do contribuinte de Minas Gerais.

Cumprimento a Sra. Maria Aparecida Duarte, de Montes Claros, pela
carta. Espero que outras correspondências, de todas as partes de
Minas, cheguem aos Deputados. Sua reclamação provocará uma
ação desta Casa. Procuraremos a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e o PROCON da Assembléia, a fim de
que estendamos esse serviço a outras cidades, atendendo ao maior
número possível de pessoas no Estado.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Parabenizo-o pelo
pronunciamento. Convido esta Casa, especialmente V. Exa., para que
possamos reunir forças também em relação às companhias de
energia elétrica e de saneamento. Aliás, há um projeto nosso
tramitando - deveria estar na ordem do dia para ser votado, mas, até
agora, não -, em que começamos a questionar a cobrança da tarifa
mínima da água. Não podemos concordar com a Telemar.
Normalmente, pode-se viver e conviver sem telefone, com um pouco
de sacrifício, mas sem água, não. V. Exa., como médico, sabe mais
que ninguém da importância da água, em nossa vida.

Ocorre também o caso de a pessoa viajar e deixar a sua casa
fechada. Se for uma pessoa humilde, que talvez saia de uma cidade
do interior para procurar emprego em uma cidade maior, pode deixar
o seu barraco fechado durante meses. Por esse período, é cobrada a
taxa mínima. Passados três meses sem efetuar o pagamento, o nome
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desse contribuinte é colocado no SPC, inviabilizando a sua vida.
O seu pronunciamento é pertinente. Temos mesmo de nos unir,

embora saibamos que a legislação de comunicação é federal. Mas
temos de fazer o nosso movimento em Minas Gerais, continuar
cobrando, pressionando e fazendo a nossa parte. Pelo menos nas
companhias de saneamento básico, a Assembléia de Minas já está
acabando com isso, dando grande exemplo ao resto do País.
Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o seu aparte. Essas
questões eram, até então, intocáveis. Quando procurávamos uma
certa forma de, pelo menos, suscitar a discussão, vinha a desculpa:
"Isso é regra da Agência Nacional de Energia Elétrica, da
EMBRATEL." Enfim, as regras foram feitas para serem questionadas
e, se for necessário, mudadas.

Esta Assembléia, o PROCON de Minas e a Comissão Especial
desta Casa, que organiza todo o trabalho do PROCON e é composta
por Deputados nomeados, podem apresentar questionamento em
âmbito estadual e nacional. Não é possível que as companhias que
operam na área de telefonia celular continuem a provocar esse
estrago no bolso do contribuinte mineiro. Se a companhia não me
satisfaz, quero ter o direito de não querer mais aquela linha de
telefone, de querer mudar de operadora. Isso gera situações em que o
contribuinte pode ser o maior beneficiado. Não é possível que a
TELEMAR continue a cobrar taxa mínima residencial, se se usa ou
não o telefone. Deve-se pagar pelo que for usado. Não posso pagar
pelo que não uso, mas isso está acontecendo. O povo paga milhões e
milhões de reais de forma errada.

Esse dinheiro vai para os cofres da TELEMAR, para os bolsos dos
seus Diretores e dessas companhias, e o povo fica da forma que está,
sem uma defesa sistemática. Sr. Presidente, é necessário que a
comissão que organiza o PROCON efetivamente comece um grande
movimento mineiro, neste ano ou no ano que vem, em defesa do
consumidor do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Deputados e Deputadas,
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cidadãos que nos acompanham das galerias e por meio da TV
Assembléia, inicialmente quero noticiar com satisfação, em que pese
ao fato de estarmos próximos do final do ano, o cumprimento, por
parte do Governo do Estado, de cada uma das emendas
orçamentárias, especialmente as da área da saúde, que vinham
sendo objeto de nossa preocupação.

De fato, a saúde é uma das áreas que necessita de atenção
permanente dos órgãos públicos. Estivemos em contato com o
Secretário Marcus Pestana e tivemos a felicidade de ouvi-lo dizer que,
atendendo à orientação do Governador Aécio Neves e dando
seqüência ao trabalho que, diga-se de passagem, com muita
competência tem feito naquela Secretaria, nos próximos dias estará
pagando alguns convênios, frutos de emenda deste parlamentar.

Sei que isso também está ocorrendo em relação aos demais
colegas, que priorizaram, ora na saúde, ora na educação, ora na área
social, emendas com o objetivo de amenizar as dificuldades do povo
mineiro, especialmente os do interior de Minas Gerais.

Em Divinópolis, além da atenção do Governador Aécio Neves e do
Secretário, tivemos a felicidade de ver incluído no PROHOSP,
programa mais amplo, recursos da ordem de R$2.100.000,00. Foi-nos
comunicado que, devido a uma emenda de nossa autoria, referente à
Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro - ACOM
-, será pago, nos próximos dias, algo no valor de R$70.000,00. Com
esses recursos, a Santa Casa de Oliveira poderá implantar uma
indústria, para produção de oxigênio hospitalar, o que representa um

• alto custo mensal para o hospital. A medida que o hospital conseguir
produzir esse que é um componente fundamental para o tratamento
dos pacientes, deixará de ter uma despesa.

Segundo me foi informado pela direção da Santa Casa, a despesa
mensal ultrapassa R$5.000,00 por mês só com o consumo dos gases
medicamentosos. Com a implantação da unidade de produção, que
:será possibilitada por esse convênio, além do patrimônio que a Santa
Casa adquirirá, diminuirá a despesa mensal. Isso é fundamental, pois
ajudará aquela entidade, que é tão importante para Oliveira e para a
região, a encontrar o equilíbrio financeiro e a aplicar os recursos,
atendendo melhor os pacientes no dia-a-dia.

Tivemos a preocupação de destinar uma emenda à Santa Casa de
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Bom Sucesso, outra à Santa Casa de Luz e à Santa Casa de
Cláudio. Estou prestando contas ao povo mineiro, e, ao mesmo
tempo, dando o meu testemunho de que o Governo está tendo a
seriedade de cumprir o orçamento, particularmente na saúde, quanto
à aplicação desses recursos. Defendemos a necessidade de mais
investimentos e mais recursos para a saúde, e reconhecemos o
esforço que vem sendo feito.

Temos a incumbência de emitir um parecer sobre o plano de carreira
dos profissionais de saúde, o qual se encontra em nossa Comissão,
contando com o apoio da Deputada Jô Moraes, brava companheira na
batalha dos legítimos interesses do povo mineiro. Estamos
preocupados em fazer uma análise mais profunda, mas queremos
fazê-la ainda esta semana.

E necessário que haja um plano de carreira para os profissionais da
saúde. Aprovamos o plano de carreira para os profissionais da
educação. Por outro lado, temos de ter o cuidado de saber reconhecer
o valor de todos os profissionais da saúde. Preocupo-me com a forma
com que o projeto está apresentado, o qual trata da carreira dos
profissionais da saúde como um todo, estabelecendo a carreira do
médico e atendendo à carreira do enfermeiro. O entendimento da
importância do enfermeiro e do técnico de enfermagem é um avanço,
mas não podemos nos esquecer dos outros profissionais de saúde,
tais como: o psicólogo, o bioquímico, o farmacologista e o
fisioterapeuta. Tampouco podemos esquecer-nos do assistente social,
que busca a solução para diversos problemas, os quais, muitas vezes,
não dependem só da aplicação dos medicamentos alopáticos ou
homeopáticos, mas de medidas de natureza social, psicológica.

Quando fui Prefeito de Divinópolis, tive a felicidade de aprovar e de
acompanhar a implantação de um plano de carreira de todos os
profissionais da saúde. Foi dado um tratamento especial ao psicólogo
e aos demais profissionais.

Lembro-me de que nem todos os postos de saúde tinham
psicólogos, e fizemos questão de, em concurso público, garantir a
existência de um profissional da área de psicologia em cada unidade
de saúde. Isso, além de melhorar a qualidade de vida da população,
representa maior economia para os cofres públicos, pois muitos dos
pacientes que chegam a um posto de saúde e lá voltam inúmeras
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vezes precisam, na verdade, de assistência psicológica. As vezes,
eles se tornam verdadeiros viciados em medicamentos, pela ausência
desse tipo de acompanhamento. Fazem vários exames e usam
diversos medicamentos caros, o que, em vez de melhorá-los, levam-
nos a uma enfermidade maior.

Portanto, é preciso valorizar todos os profissionais da área da
saúde: o médico e os demais. Abro um parêntese, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, para registrar aqui o meu repúdio ao famigerado
projeto de lei que tramita no Congresso Nacional tratando da questão
do ato médico. É vergonhoso que no Brasil possa um profissional da
saúde, Deputado Federal, ter tanta arrogância e desrespeito por
outras categorias profissionais, acima de tudo pelo paciente, pelo ser
humano, e acreditar que somente o médico estaria apto a examinar ou
encaminhar um determinado paciente para o tratamento,
considerando todas as demais profissões da área biomédica como
meras coadjuvantes, meras subordinadas do processo. Essa visão é
amesquinhada, atrasada, considerando-se o que podemos querer
para o nosso povo em matéria de saúde pública.

Não estamos falando apenas de orçamento, apesar de ele ser
fundamental, uma vez que é necessário dinheiro para a saúde. E
necessário haver uma visão mais ampla do que é saúde pública, e
queremos discutir o assunto, ainda hoje, na Comissão de
Administração Pública. Talvez realizemos uma audiência pública para
fazer uma reflexão mais séria sobre o plano de carreira dos
profissionais da área de saúde, que merecem de nossa parte um
carinho muito especial. Sem o recurso humano, sem um profissional
comprometido, não adianta falarmos em medicamento, em
equipamento para cirurgia, em verbas para hospital.

Ao lado da saúde, existe uma outra área muito importante e com a
qual temos tido uma atenção especial nesta Casa: a educação. Hoje
mesmo tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública na
Comissão de Administração Pública, para debater um assunto que
envolve essa questão diretamente, embora sua origem esteja mais no
direito administrativo e nas relações de trabalho. Trata-se de uma
situação que envolve os servidores da EPAMIG.

Por estar envolvida em um processo trabalhista que se arrasta por
20 anos, com ação ganha em primeira, segunda e terceira instâncias,
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a EPAMIG foi levada a depositar bens em penhora, entre eles,
para nossa tristeza, uma fazenda-modelo onde funciona uma escola
agrotécnica, que há meses está sob o risco de ir a leilão.

Equivocadamente, algumas pessoas interpretaram que nossa
Comissão apenas agora está tratando do assunto, sendo que, há
poucos dias, outra comissão tratou do assunto em Pitangui. Registro
meu respeito a todos que foram a Pitangui e estão empenhados em
trabalhar para a solução desse problema, mas nossa Comissão vem
tratando do assunto desde o ano passado. Em maio deste ano, fui
pessoalmente, com o Prefeito da cidade, procurar o Presidente da
EPAMIG para pedir-lhe que fizesse todo esforço para não deixar o
leilão ocorrer. Depois disso, foram vários os contatos com o Danilo de
Castro e com o Governador Aécio Neves. Temos respostas
protocoladas tratando do assunto.

Mais do que isso, bem antes da reunião de Pitangui, realizada há
cerca de dez dias, havíamos protocolado e aprovado, no dia 16 de
outubro, em nossa Comissão, um requerimento para a realização
dessa audiência ocorrida hoje. Esse requerimento foi acolhido e
aprovado em reunião da Comissão bem antes de ser marcada a
audiência de Pitangui. Não tivemos, em momento algum, a intenção
de disputar o mérito de lutar por essa causa, pois, se contarmos com
os 77 Deputados, conseguiremos solucionar os graves problemas de
Minas Gerais. Não podemos acreditar que um problema só poderá ser
abordado por fulano ou por sicrano. Por uma questão de respeito ao
Plenário desta Casa, faço questão de esclarecer que, ao contrário do
que disseram, a nossa Comissão não atropelou ninguém, marcando
uma reunião para concorrer com outra. Marcamos essa audiência
bem antes, mas não foi possível realizá-la logo, porque o Presidente
da EPAMIG ainda não se sentia apto a apresentar uma solução, que é
o que desejávamos e continuamos desejando.

O importante é que hoje debatemos profundamente o assunto, com
a presença expressiva de seis Vereadores de Pitangui, de vários
professores, de alunos, do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos. Os seis
Deputados presentes entenderam que devemos nos unir para que
Pitangui seja respeitada, para que a escola agrotécnica não seja
leiloada e para que os servidores sejam respeitados. Esperamos que
o Governo do Estado encontre uma maneira adequada e justa de
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proceder ao acerto do que é devido aos servidores da EPAMIG.

Ficou evidenciado que o assunto não surgiu agora, no Governo
Aécio Neves, nem na gestão do Dr. Baldonedo à frente da EPAMIG.
Trata-se de algo que vem se arrastando há cerca de 20 anos. Estou
convicto de que agora, com o apoio do Governador e do Presidente
da EPAMIG e com a união de esforços de todos os partidos,
resolveremos esse problema.

Tive a alegria de estar em Estrela do lndaiá, na sexta-feira, para a
inauguração de uma escola reformada, para a qual reivindicamos
recursos do Governo. Para nossa alegria e dos vários líderes do
nosso Centro-Oeste que reivindicaram isso, várias escolas serão
reformadas em Divinópolis, em ltaúna, em Cláudio, em Oliveira e em
diversas cidades. Educação tem de ser prioridade permanente, pois
não se trata de favor, mas de obrigação do Governo. E necessária
também a participação da Assembléia Legislativa, debatendo o
assunto e promovendo audiências para que nós, Deputados,
trabalhemos unidos, indiferentemente de partido político.

Registro o louvor e o aplauso aos outros Deputados de outros
partidos que estiveram em Pitangui, ou que encaminharam pedidos ao
Governador e ao Presidente da EPAMIG para que a escola
agrotécnica não vá a leilão e para que receba os investimentos que há
muito não vem recebendo, a fim de ser plenamente utilizada pelo povo
do Centro-Oeste mineiro e, em especial, pelo povo de Pitangui.

Fiquei encantado com a estrutura daquela escola, que é melhor do
que muitas faculdades de veterinária. Sou médico veterinário e sei
que muitas escolas não possuem um laboratório prático e científico
como possui aquele centro de formação profissional, mas ainda são
necessários mais investimentos e mais atenção.

Sr. Presidente, obrigado pelo espaço que nos concedeu. Estaremos
ao lado dos colegas Deputados, trabalhando pelo Centro-Oeste, por
Pitangui e por toda Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

uso a tribuna para me dirigir aos nobres pares, à Assembléia
Legislativa, às pessoas nas galerias e aos telespectadores da TV
Assembléia, a fim de expor uma preocupação que havíamos
previamente discutido e manifestado nesta Casa.
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O Governador, por meio de uma lei deste ano, poderia criar
benefícios fiscais a determinados setores sob alegação de que a
economia de Minas estaria passando por situações ameaçadoras.

Até aí, tudo bem. Estávamos na Comissão de Fiscalização
Financeira e, com a responsabilidade que temos com Minas Gerais,
temos de estar atentos à defesa da sua economia.

Quero deixar registrado que a guerra fiscal é altamente maléfica
para o País. Vivemos em um país onde os Estados parecem não estar
contidos numa mesma nação. Cada um, de maneira irresponsável,
chega a abrir mão de algumas tributações, levando os Estados a
"correr atrás do prejuízo", diminuindo cada vez mais aquilo que é de
direito para termos um Estado forte com recursos para aplicar nas
políticas públicas tão faladas aqui por todos os nossos colegas
Deputados. Todos os dias mais de um Deputado sobe a esta tribuna
para fazer uma denúncia sobre saúde, educação, estradas, exigindo
do Governo, do Executivo, que seja mais presente e mais eficiente na
condução dessas políticas tão importantes para a vida do povo
mineiro. O Deputado que nos antecedeu falava sobre o plano de
cargos e salários dos servidores da saúde.

O que podemos perceber é que já temos dois anos de Governo e
que o atual Governador sempre usa um artifício para empurrar a
valorização dos nossos servidores. A companheira Jô Moraes está
sempre na luta conosco para de criarmos o plano de cargos e salários
para nossos servidores, para que tenham segurança e para que
tenhamos um Estado forte. O Estado só é forte se seus servidores são
valorizados, porque são eles que materializam a ação do Estado na
vida de cada um de nós.

Na época o Sr. Governador mandou essa proposta. Lembro que
discutimos com a Liderança do PSDB a redação do artigo que dava
ao Governador esse poder. Achávamos que, sem querer engessar o
Governo, se acontecesse uma situação dessa natureza, em que a
economia do Estado estivesse correndo risco, poderia abrir mão de
parte da tributação, desde que, dentro de 90 dias, este Poder se
manifestasse. Se o Poder Legislativo não se manifestasse,
automaticamente essa prerrogativa deixaria de vigorar. Colocamos
tudo no "caput". Lembro-me de que, quando veio para cá, a redação
foi feita desse jeito: "O Poder Executivo, quando outra unidade da
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Federação conceder benefícios fiscais que causarem prejuízo à
competitividade de empresas mineiras, poderá adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga
tributária por meio de regime especial de tributação de caráter
individual que deverá ser ratificado pela Assembléia Legislativa no
prazo de 90 dias.". Alterou toda nossa concepção. Queríamos que
isso fosse concedido, obrigando a Assembléia Legislativa a se
manifestar. A Assembléia não se manifestando, esse regime deixaria
de vigorar. Colocaram essa obrigatoriedade da Assembléia através de
um parágrafo que o Governador vetou, veto que foi mantido por esta
Casa. Desde aquele momento, nossa preocupação foi justamente
com esse regime especial, pelo qual o Executivo praticamente passa
a não respeitar o Legislativo. Perdemos o direito de fazer uma das
poucas coisas que fazíamos aqui, que era justamente fiscalizar,
principalmente a causa tributária, já que não podemos legislar. O
Governador estabeleceu que: "Decorrido o prazo previsto no "caput",
de 90 dias, sem a manifestação legislativa, a Secretaria de Estado de
Fazenda revalidará o regime especial até que a Assembléia
Legislativa se manifeste.". O regime especial pode ser feito, mas o
Presidente da Mesa desta Casa tem que colocar para apreciação
dentro de 90 dias. Essa é exatamente a alteração que o Governador
fez.

Enquanto ela não se manifestar, fica instituída a medida provisória
eterna. Não existe mais o nosso controle, o controle do Poder
Legislativo.

Naquela época, conversamos e discutimos com a Liderança da base
de Governo, pois não temos voto. Não podemos legislar pensando
somente no momento atual. O Governador é do PSDB, mas amanhã
poderá ser do PT ou de um partido adversário. Não podemos legislar
pensando simplesmente na disputa partidária, e sim em formar um
Estado capaz de funcionar com qualquer governo e ser fiscalizado.
Mas, infelizmente, isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro.

Hoje Minas Gerais possui uma medida provisória eterna, resultado
de todas as mazelas alegadas pela administração e oriundas da falta
de recursos. No entanto, pode-se fazer o regime especial.

Com base nisso - já estou vendo a Liderança do Governo querendo
manifestar-se -, no dia 12111/2004, o Sr. Governador do Estado, no
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uso de sua competência, enviou a esta Casa a Mensagem n°
301/2004, tendo em vista o disposto no art. 70 da Lei n° 15.902, de
5/8/2004 - aprovada por esta Casa -, nos seguintes termos: "Os
expedientes relativos ao Regime Especial de Tributação concedidos
às empresas Café Bom Dia, Café Três Corações S.A. e Segrafedo
Zanetti Brasil Comercialização e Distribuição de Café S.A.

São essas, em síntese, as razões apresentadas pelo Secretário de
Estado de Fazenda:

"A concessão de tal Regime Especial tornou-se necessária como
forma de proteção à economia do Estado, uma vez que o Estado do
Rio de Janeiro dispensou tratamento diferenciado ao café torrado e
moído, reduzindo a carga tributária para 7%, nas saídas internas do
produto, quando produzido em estabelecimento industrial daquele
Estado....".

Pasmem, companheiros! Pasmem, colegas! O Estado do Rio de
Janeiro fez uma concessão para todas as torrefadoras de café,
enquanto, aqui, o Governador pinçou apenas três ou quatro, sob a
alegação da perda da igualdade entre dois Estados, prevista na
Constituição. Mas, com isso, ele criou uma desigualdade dentro do
próprio Estado.

Como fica a situação das companhias torrefadoras de café de
Caratinga e de outras regiões do Estado, como, por exemplo, de
Capelinha, justamente as mais pobres, companheiro Adelmo Carneiro
Leão? Tem de ser exatamente para essas aqui, Café Três Corações,
Café Bom Dia e Segrafedo, que são uma potência? Criou-se no
Estado de Minas Gerais uma legislação individual, que não atinge a
todos.

Gostaria que alguém viesse até esta Casa dar alguma explicação.
Será que só essas três empresas estão sofrendo concorrência desleal
com as outras empresas do Rio? Além do mais, havendo uma
diminuição no tributo dessas empresas, como ficará a disputa com os
pequenos torrefadores de café, e de que forma serão estimulados?
Quantas empresas existem que não conseguem sobreviver, como é o
caso do Café Caeté e do Café Pequeno, que sobrevivem apenas
naquela área, a duras penas? E justamente as maiores empresas,
que gastam mais com propaganda e que possuem qualidade de café
duvidosa, porque não há um controle rigoroso, foram as que tiveram
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mais esse benefício da parte do Governo do Estado.

Deixo esse relato - não se trata de uma denúncia, porque está
publicado no "Minas Gerais" -, e peço que esta Casa cumpra o prazo
de 90 dias, a fim de conhecermos os riscos da economia mineira
nesse ponto aqui.

Por que para essas três empresas, normalmente três grandes? Por
que não para todas, já que a concorrência era entre os Estados?

Darei um aparte ao Deputado Miguel Martini, que representa este
Governo aqui, para que nos traga uma explicação plausível. A
princípio, não estou entendendo essa medida, mas gostaria de
entendê-la. Que me traga, então, as explicações. Que diga: Deputado,
isso está acontecendo para tais empresas, em função disso, disso e
disso. Por que não está acontecendo para as outras? Onde a
economia de Minas está sendo agredida, onde está correndo o grande
risco, a ponto de se fazer uma exceção abrindo mão de tributo,
enquanto vemos que o Executivo não dá conta de suas obrigações?
Estamos vendo a saúde em pandarecos; a educação, a segurança, as
nossas rodovias, todas em petição de miséria. E vem o Governo,
agora, abrindo mão de tributo para grandes contribuintes, mas não dá
o mesmo tratamento para os outros produtores de café torrado!
Precisamos saber isso, não só para fazer justiça com as outras
empresas de Minas, mas principalmente, Deputado Miguel Martini,
porque o Governador insiste em abrir mão de tributos para quem pode
pagar, sacrificando o pequeno contribuinte, o povo mineiro, que
necessita da ação de um governo que até hoje não mostrou a que
veio, a não ser para fazer propaganda em televisão, rádio e jornal.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Meu caro Deputado Chico
Simões, respondendo a sua primeira pergunta, o Governo Federal não
fez a reforma tributária para acabar com essa famigerada guerra
fiscal, que vem prejudicando grandemente o Estado. O Governo Aécio
Neves, em defesa dos maiores interesses do Estado, precisa entrar
nessa guerra, para não perder todas as empresas daqui para o Rio de
Janeiro, São Paulo, Goiás ou outros Estados.

Então, a primeira distorção é porque a lei tributária não foi
modificada no Congresso Nacional, para acabar com essa guerra.

Em segundo lugar, tenho a certeza de que o Governo tem uma
razão lógica para ter feito isso. Já estamos buscando as informações
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e quero trazê-las, de público, para V. Exa. a fim de mostrar que há
seriedade nessas ações administrativas. Na verdade, o Estado de
Minas Gerais já não pode perder empresas aqui, porque os outros
praticam a guerra fiscal. Enquanto a legislação federal admitir isso, o
Governo de Minas também tem de entrar. Sabemos que é abrir mão,
mas é preferível ter 7% a ter zero. Essa é a lógica que estamos
seguindo. A guerra fiscal, - desculpem-me do termo chulo -, é burra,
porque todos perdem e só ganha o empresário. Isso é verdade, mas
quem tem de corrigir isso é uma legislação federal, e não aqui, no
Estado de Minas Gerais.

Em terceiro lugar, quero dizer que, quando V. Exa. diz que o
Governador ainda não mostrou a que veio, só V. Exa. ainda não
percebeu. A mídia nacional já percebeu, o povo mineiro já percebeu,
nós, parlamentares, também, até porque estávamos com um governo
com um déficit orçamentário de R$2.400.000,00. Mas pretendemos
chegar ao final deste ano ou no início do outro com um resultado
positivo. Isso significa dizer que alguma coisa foi feita para recuperar o
tempo perdido.

Quero dizer ainda, Deputado, que as medidas administrativas que
este Governo tem implementado, com sua modernidade e eficiência,
têm gerado resultado. O Governo tem feito algo que, há muito tempo,
não se via aqui, ou seja, um orçamento realista e a aplicação de
recursos.

Então, quero ter o prazer de trazer essas informações a esta Casa.
Já as estamos buscando. Tão logo as tenha, trá-las-ei a V. Exa. Fique
tranqüilo. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Agradeço ao Deputado Miguel Martini o
aparte. Quero dizer que já não podemos continuar empurrando os
problemas para a frente. Tenho um problema aqui no Estado de Minas
Gerais, e a lei federal estimula uma guerra fiscal entre os Estados, é
uma coisa. Estamos criando uma guerra fiscal aqui dentro do próprio
Estado, ao se abrir mão de tributação para uns, e não se abrir para
outros, ou seja, o Governo está aperfeiçoando esse sistema, está
piorando o que já não presta.

Concordo que temos de fazer essa reforma fiscal, em que pese a
termos apenas dois anos à frente do País. Essa guerra é de muito
tempo. 0 FHC ficou lá oito anos e a aumentou.
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Então, não podemos justificar um erro com outro. Não podemos,

de maneira absoluta, arrumar uma briga interna. Se entre os Estados
já é ruim, dentro do Estado é pior.

Deputado Miguel Martini, não é só eu que não percebo a má
administração do Governador não. O eleitorado mineiro mostrou isso.
Veja a surra que ele tomou nas eleições municipais.

o povo já não quer ser enrolado pelo jornal, pela rádio e pela mídia.
Super-homem é só na imprensa, que é controlada por ele. Ele perdeu
em três das grandes cidades onde houve dois turnos. Na quarta, não
ganhou, porque também o ajudamos. A metade do PT apoiou um
candidato; e a outra, um outro candidato.

Portanto, isso é bobagem. O povo percebe a situação. Devemos
entender que é preciso deixar de haver somente conversa. O
Governador diminui muito facilmente o seu déficit no orçamento. Por
exemplo, é como uma pessoa que chega em casa e diz: "Estou com
uma divida de R$1.000.000,00, mas preciso terminar o ano com uma
dívida de R$500.000,00. Então, deixarei a minha casa cair e o meu
filho ficar sem comida e educação". Dessa forma, é lógico que, no final
do ano, ele não gastou, mas, em compensação, matou a sua prole, os
filhos. Isso é o que faz o Governador de Minas. Quer dizer, ele diminui
esse déficit graças ao sofrimento intenso do povo mineiro e a uma
política de total irresponsabilidade com a saúde, a educação, a
segurança pública e a infra-estrutura. Dessa maneira qualquer um
diminui o déficit. Pode até diminuir o déficit, mas terá de fazê-lo por
meio de política eficiente.

Deputado Miguel Martini, peço a V. Exa. que traga uma explicação
quanto antes. Muito obrigado.

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

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos

WC



508

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Escola Estadual Governador Milton Campos pelo
transcurso de seus 150 anos de fundação: A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

737/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde o imóvel que
especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em

que solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de
Aviação Civil - DAC -, com vistas  à obtenção de cópia da
correspondência mencionada pelo CeI. Alvaro Ubaldo Bittencourt em
reunião desta Comissão e informações sobre as conclusões a que se
chegou na reunião realizada no aeroporto de Confins no dia
17/8/2004, que tratou do assunto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja enviado ofício ao Sr. Ricardo Mendanha, Diretor-Presidente da
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS -,
com vistas à obtenção das seguintes informações: valores
arrecadados por essa empresa por meio de aplicação de multas de
trânsito nos últimos 3 anos e a respectiva destinação desta receita; os
critérios utilizados na definição de locais de instalação dos
equipamentos de medição de velocidade - radares -, pesquisas e
métodos afins que comprovem a sua necessidade, e se há posterior
avaliação das conseqüências advindas da sua instalação - redução de
acidentes, etc; quais as empresas responsáveis pela instalação e
operação dos equipamentos de medição de velocidade e quais os
termos e valores dos contratos firmados; quais os valores dos
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recursos destinados à BHTRANS pela Prefeitura de Belo Horizonte
nos últimos três anos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra,
o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ouvimos do nobre Deputado Chico Simões, Líder da
Minoria, algumas afirmações que gostaríamos de debater.

As medidas inovadoras em relação à arrecadação e à receita
estadual, votadas na Assembléia Legislativa, já são argumentos
suficientes para mostrar a seriedade e o interesse deste Governo de
arrecadar bem. Aliás, foram medidas aprovadas por unanimidade.
Com a modernização implementada através dessas medidas,
separou-se o sonegador do inadimplente e passou-se a premiar o
bom pagador: o empresário e o comerciante que têm contribuído para
o progresso do Estado de Minas Gerais.

Quanto à fiscalização, está se modernizando todo o corpo
fiscalizador da Secretaria de Fazenda com aparelhos mais eficientes,
buscando melhorar o perfil arrecadador do Estado. Claro que este
Governo encontra limitações na própria legislação federal, como
Governo de Estado. Não podemos fazer em Minas o que contrarie a
legislação federal.

V. Exa. diz que há muito não se faz essa reforma tributária. Lembro-
me muito bem de que, no dia da posse do Presidente Lula, todos o
vimos pela TV, com muita felicidade, falar dos seus objetivos e metas,
entre os quais fazer imediatamente uma reforma tributária.

E, naquele momento, a imprensa fez questão de mostrar o mesmo
•discurso feito há oito anos pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que, como o Presidente Lula, não conseguiu cumprir o que
prometeu. Aliás, o atual Presidente conseguiu apenas aumentar a
arrecadação para elevar o percentual de participação do PIB, que
girava em torno de 36% ou 37%. Muitos analistas dizem que,
atualmente, o PIB gira em tomo de 40%. Essa foi a única medida
tomada.
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Sabemos que, enquanto não dispusermos de uma legislação

federal que impeça a famigerada guerra fiscal, os governantes
permanecerão, Deputada Ana Maria Resende, nesse dilema: "vou
reduzir a alíquota para que meu Estado empate com o Rio de Janeiro,
São Paulo, Goiás, Bahia ou Espírito Santo. Farei isso, ou correrei o
risco de perder algumas empresas para outros Estados".

Deputado Chico Simões, citei aqui um caso. Eu mesmo fui autor, ou
seja, propus a redução do ICMS dos cosméticos e de produtos de
cabeleireiro. Agi assim porque, de acordo com a legislação arcaica do
tempo do Ministro Delfim Netto, tratava-se de produtos supérfluos.
Assim sendo, eram taxados em 25%. De acordo com a sua utilidade,
podem até ser considerados supérfluos mesmo. Todavia, os
empregos e a receita do Estado não são assim considerados.

Minas Gerais estava perdendo para São Paulo. Lá e no Rio de
Janeiro a alíquota era de 12%, enquanto aqui era de 25%.
Propusemos essa redução exatamente para impedir a sonegação. As
pessoas que não trabalhavam com o material, retirando notas, ou
seja, os que vendiam avulso, compravam com a taxação de 12% em
São Paulo. Logo, em Minas Gerais não se arrecadava nada, e o
diferencial de preço era significativo para os que comercializavam
legalmente. Havia, portanto, uma diferença de 13%, o que seria
impossível compensar no comércio. Então, a guerra fiscal fez com que
três ou quatro indústrias fossem daqui para São Paulo e para o Rio de
Janeiro. Só existe um meio de acabar com essa guerra fiscal: a
legislação federal. Só assim se conseguirá acabar com a guerra fiscal,
em razão da qual todos saem perdendo.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Prezado Deputado Miguel
Martini, ouvi suas palavras. Com sabedoria, V. Exa. retifica o
pronunciamento que, ao chegar a este Plenário, ouvi do Deputado
Chico Simões. Divergimos em alguns pontos por ele expostos.

Deputado Miguel Martini, V. Exa. ressaltou que o Governo Fernando
Henrique, quando tentou implementar a reforma tributária no
Congresso Nacional, encontrou oposição organizada do PT. V. Exa.
se lembra muito bem de que o candidato Lula assumiu o compromisso
de promover ampla reforma tributária no Brasil. Todavia, no
Congresso Nacional, o PT, por questões ainda não esclarecidas, não
conseguiu aprovar a referida reforma. Pior do que isso, Deputado
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Miguel Martini, é o fato de o PT e o Presidente Lula não terem
cumprido os acordos feitos com os Governadores.

E necessário relembrar alguns que estão trazendo fortes prejuízos
para todos os Estados, especialmente para nossa Minas Gerais.
Quanto ao Fundo de Compensação das Exportações, não está sendo
cumprido o acordo, a palavra empenhada pelo PT, do Presidente Lula,
com os Governos e Governadores deste País, especialmente com o
Governo de Minas. No que se refere ao Fundo de Desenvolvimento
Regional, há outra palavra empenhada e outro compromisso não
cumprido pelo PT.

Ao vermos o Deputado Chico Simões dizer que não viu ainda a que
veio o Governador Aécio Neves, é preciso dizer que ou o Deputado
Chico Simões não deseja ver, ou não quer acreditar no que está
sendo feito em Minas Gerais. Esse Deputado busca o resultado das
eleições para dizer isso. Não se pode dizer quem foi derrotado ou
vitorioso nessas eleições. Basta olhar as eleições em São Paulo, em
Porto Alegre e em tantos colégios - quem conhecia o PT basicamente
não votou nele -, para dizer que o PR foi o grande derrotado nessas
eleições. Esse partido fez alianças com o então inimigo Paulo Maluf,
com o então inimigo Cardoso, de Contagem. O PT rasga sua história
e começa a fazer composições, o que envergonha até o mais
despudorado dos brasileiros.

E vêm aqui dizer que o Governador Aécio Neves foi um perdedor
nas eleições. Ora, precisamos ver os grandes investimentos, o
resgate, a credibilidade, a presença de Minas hoje nas discussões
nacionais. O Governo Federal pune e penaliza Minas Gerais na
questão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em tantos outros
recursos o Governo Federal retalia Minas e vários outros Estados não
governados pelo PT.

Meu amigo Deputado Chico Simões, o Governo Aécio Neves realiza
resgates ao abaixar o déficit orçamentário. Não é possível que V. Exa.
ache bom um Estado ter um déficit de R$2.400.000.000,00, como
tinha quando esse Governador assumiu Minas Gerais. Não se pode
dizer que abaixar esse déficit não seja mérito de um Governador
corajoso, que mergulhou fundo nos problemas de Minas Gerais para
resgatar as finanças públicas e a capacidade de investimento.

Se fôssemos falar dos grandes investimentos que vêm sendo feitos
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em Minas Gerais na educação, na saúde, nas estradas, apesar das
dificuldades, seria necessário dizer que o Governador Aécio Neves
tem buscado, a cada dia, aumentar a auto-estima do povo mineiro, por
meio do resgate da credibilidade, da confiança no Estado, com a
atração de investimentos. Quantas empresas, quantos empresários,
quantos grupos de vários Estados do Brasil estão investindo em
Minas, gerando emprego e renda para o povo mineiro, graças à
confiança e à credibilidade que passa o Governador Aécio Neves?

Portanto, após ouvir o depoimento do Deputado Chico Simões,
parabenizo o Deputado Miguel Martini pela coerência das suas
palavras, pela forma correta com que vem se pronunciando neste
parlamento. Minas e o Governo Aécio Neves vão muito bem, ao
contrário do Governo Federal, que faz o pior, ou seja, não cumpre a
palavra empenhada, o que, em política ou em qualquer atividade
pública ou privada, é mortal para quem o faz. Esse é o futuro do PT.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Zé Maia, agradeço-lhe esse
aparte que vem enriquecer nosso debate, trazendo-nos mais
informações.

Vivemos hoje uma Federação totalmente deformada. Do que se
arrecada no País, quase 70% ficam com o Governo Federal, restando
pouco mais de 30% para distribuir entre os 27 Estados da Federação
e os pouco mais de 5.400 municípios. Há alguma coisa errada nisso.
Significa dizer que os Estados e os municípios precisam ser
extremamente capazes, competentes e arrojados para dependerem
um pouco menos do Governo Federal, que faz as arrecadações.

A receita vai toda para ele, sem considerarmos as dívidas passadas.
Minas Gerais recebe de repasses, sem considerar as transferências
constitucionais, cerca de R$150.000.000,00. Pagamos quase isso do
serviço da dívida. Não entra recurso quase nenhum. Já o dinheiro que
vai para a União é recurso arrecadado aqui no Estado de Minas
Gerais. E justo que ele retorne para o povo de Minas Gerais.

O Presidente da República, quando repassa recursos para os seus
Estados, não está fazendo favor. Arrecadamos em Minas Gerais e
somos o 3° PIB da Federação. O dinheiro que o Governo Federal
arrecada aqui não retorna ao Estado. E preciso corrigir essa distorção.
Se não fizermos a correção dessa desordem da Federação, não
conseguiremos avançar muito.
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A Constituição de 1988 amarrou as Assembléias Legislativas. A

legislação é de competência do Congresso Nacional ou das câmaras
municipais. Os Estados pouco podem legislar. Essa distorção, essa
dependência, essa injustiça federativa, precisa acabar. O Governador
Aécio Neves, com toda a sua competência, em dois anos, reduziu um
déficit fiscal de R$2.400.000.000,00.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Acompanho com muita atenção o importante pronunciamento
que V. Exa. faz na tarde de hoje no Plenário da Assembléia
Legislativa. A partir dessa injustiça na Federação, levantei algumas
questões. Está colocado, especialmente sobre os Estados, um grande
ônus, que implica o aumento da criminalidade. E os Estados têm de
dar conta do crescimento no número de crimes.

No atual Governo Federal, tivemos o aumento de 18% no registro de
crimes. Com relação a seqüestros, roubos e delitos envolvendo
drogas, houve o maior aumento. Os especialistas ouvidos, Deputado
Miguel Martini, afirmam que o aumento de crimes contra o patrimônio
tem ligação direta com o desemprego.

Em relação à política de segurança, é bom refletir que essa área é
de responsabilidade do Governo Federal, conforme a Constituição
Federal: os encargos da polícia judiciária da União, o tráfico ilícito de
drogas, o contrabando e o descaminho, as polícias marítima, aérea e
de fronteira, o patrulhamento das rodovias e ferrovias federais,
vigilância de florestas, parques nacionais e meio ambiente, vigilância
de presídios federais - que devem ser construídos regionalmente -,
vigilância de bens, serviços e instalações federais, atividades de
defesa civil, vigilância ostensiva das fronteiras terrestres, marítimas e
aéreas, Polícia Federal, guardas federais de vigilância ostensiva
rodoviária, ferroviária, florestal, meio ambiente e penitenciária - no
caso prisões federais de vigilâncias territoriais. Todas essas
atribuições são da Federação.

Como se observa, há importantes lacunas a serem preenchidas no
Governo Federal. E obrigação do Governo Federal combater os
crimes federais.

Lamentavelmente, vemos em nosso País, hoje, o aumento dos
chamados crimes federais, como o tráfico de drogas e o contrabando.
Recentemente, vimos o Governo Federal preocupado com o cadastro
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de aliciadores no Brasil: o Brasil lançará campanha para combater
tráfico de ser humano. Hoje, Deputado Miguel Martini, é obrigação do
Estado combater todos esses crimes, considerados federais, ligados
às fronteiras, às conexões internacionais.

Encontramos, em nossos presídios e em nossas penitenciárias, um
indivíduo que cometeu crime considerado leve junto de um criminoso
federal. E obrigação do Governo Federal construir presídios federais
para abrigar esses criminosos, que, aliás, são considerados mais que
federais, mas internacionais, para que não tenhamos em nossas
penitenciárias esse tipo de encontro de presos. O Governo Federal,
além de não cumprir a sua parte, não constrói presídios federais.

Em Minas Gerais, não há presídio federal, e não vejo nem projeto
para a sua construção. Recentemente, constatamos que não há
repasse às penitenciárias mineiras. O Governo do Estado
permanentemente tenta negociar com o Governo Federal, para que as
penitenciárias que serão construídas tenham melhor condição de
receber presos de alta periculosidade. E o Governo Federal continua a
demorar nesse entendimento. Como V. Exa. disse, não está fazendo
nenhum gesto que seja determinado pela Constituição.

O Governo Federal não aumenta o contingente da Polícia Federal,
para que possa dar conta das fronteiras, nem o da Polícia Rodoviária
Federal. Isso é um escândalo! Minas está abandonado. As nossas
estradas e os nossos postos de policiamento, por onde entram o
contrabando de armas e outros, estão abandonados. O efetivo da
Polícia Rodoviária Federal em nosso Estado não é aumentado para
dar conta dessa situação! Então, não é favor nenhum o que se faz a
Minas Gerais; ao contrário, está sendo colocado um peso sobre o
Governo Estadual, uma responsabilidade que, de acordo com a
Constituição, pertence ao Governo Federal.

Aguardamos que o Governo possa atender ao que determina a
Constituição: a construção de presídios federais, para que os
criminosos do tráfico humano e de drogas, do contrabando de armas,
e os que têm ligações internacionais possam cumprir sua pena nos
presídios federais. Que seja criada a Guarda Penitenciária Federal.
Não é desejável a Minas Gerais e aos outros Estados a guarda de
presos como esses. Aguardamos também o aumento do contingente
da Polícia Federal para combater esses crimes.
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As Polícias Militar e Civil têm de obedecer aos limites das divisas

dos Estados. A Polícia Federal, não. Ela não tem limitação em sua
ação no território nacional. Lamentavelmente, hoje temos um
contingente reduzido da Polícia Federal. Também a Polícia Rodoviária
Federal precisa ter maior contingente em Minas Gerais, para combater
com firmeza o crime e o contrabando em nossas estradas.

Desculpe-me de ter tomado muito o seu tempo, Deputado Miguel
Martini. Creio que V. Exa. traz, com muita lucidez, algo que devemos
discutir muito nesta Assembléia. Há um peso muito grande sobre o
Estado.

Os recursos repassados são insuficientes para o Estado dar conta
do que é responsabilidade do Governo Federal, especialmente no que
se refere à segurança pública. Presídios federais, por exemplo, ainda
não temos em Minas. Além disso, é baixo o contingente das Polícias
Federal e Rodoviária Federal.

Obrigado e parabéns pelo pronunciamento.
O Deputado Miguel Martini - Agradeço sua participação. O crime é

como uma infecção: se não é combatido a tempo e a hora, propaga-se
em grande velocidade. O desemprego é o início de boa parte da
violência, que acaba chegando ao tráfico de armas e de
entorpecentes. Se isso não for combatido, não há o que fazer. O que
alimenta o crime é maior que todo o Estado, que sofre dificuldades
financeiras. As fontes alimentadoras de crime e violência crescem
muito mais do que as ações para combatê-las.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Ao assistir a este debate, parece-me que a Constituição foi
feita há dois anos. Só Lula a desrespeita. Critico o Governo atual, mas
entendo que ele sofre as conseqüências de anos e anos de mazelas
impostas por outros Governos, que, certamente, tiveram base de
sustentação nesses dois Deputados. As idéias de vocês contribuíram
para o atual Brasil.

O Deputado Miguel Martini - Só para corrigir. Quando Fernando
Henrique Cardoso foi eleito, eu não era do PSDB.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - O senhor é do PSB. Seu
partido apóia o Presidente Lula, e o senhor não, pois sempre teve
posições próprias. O senhor não é disciplinado no que se refere a
partido.
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O Deputado Miguel Martini - Temos liberdade. Em primeiro lugar,
estamos em defesa do Estado de Minas Gerais. O Governo Federal
tem os Deputados Federais e Senadores. Defendo o que interessa a
Minas, logo, não há insubordinação. Apenas não há obediência cega,
mas crítica.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Então, como sempre teve
esse comportamento crítico, sei que várias vezes apoiou bastante o
Governo anterior. Agora, não é justo achar que uma vida nova
começou de dois anos para cá. A bagunça do pacto federativo foi
criada na concepção neoliberal, que obriga o Brasil a pagar uma
dívida violenta, sacrifica os municípios e o Estado. Essa lei foi
aprovada no Congresso Nacional, quando FHC era Presidente e o
atual Governador de Minas era pessoa influente.

O Governador denuncia a concentração de receita na mão da União.
Concordo com ele. Sou municipalista, e obrigações e recursos devem
ser divididos. Já fui Prefeito, sou Deputado e sou Prefeito eleito. Ao
ver o Deputado João Leite falar de segurança pública, concordo que
está tudo errado. Entretanto, não é possível esquecer que o Estado,
também membro da Federação, não cumpre seu papel. Achar que
tudo é responsabilidade do Governo Federal é não querer ampliar o
debate; é simplesmente fazer jogo de cena, que não é bom para nós.
Os senhores são das maiores inteligências desta Casa, dois
Deputados que tenho no maior conceito.

Se hoje os Prefeitos suspenderem os convênios com o Estado de
Minas, a segurança acaba. As viaturas andam graças ao combustível
dado pelos municípios.

A maioria dos prédios, onde funcionam a Delegacia de Polícia e o
Batalhão de Polícia, é paga pelos municípios. Temos de fazer esse
debate eximindo-nos das nossas bandeiras ideológicas. Há falhas em
âmbitos de Governos Federal e Estadual. Reclama-se que o
Presidente cria contribuições, não pactuando com os demais entes da
Federação. Aqui também são criadas taxas que não são divididas.

Temos de discutir segurança com a seriedade que ela merece. Pela
manhã, participei da Comissão de Segurança Pública, onde era para
ter ocorrido uma audiência pública. Pessoas do Governo foram
convidadas para discutir os recursos para as penitenciárias, que, se
até agora não chegaram, não foi porque o Governo Federal não quis,
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pois foi repassado desde FHC.

O Estado de Minas Gerais está inadimplente com a União no setor
de segurança pública, motivo pelo qual o dinheiro ainda não chegou.
Está devendo, mas ainda não pagou. Cinco penitenciárias deveriam
ter sido construídas, sendo duas na Grande BH. Entretanto, apesar de
os recursos terem chegado, não saíram do lugar. O recurso veio, mas
o Estado não fez a contrapartida. Não estou dizendo que foi neste
Governo, mas sim desde o Governo de FHC.

Temos de enxergar as coisas como elas são; caso contrário,
pensarão que está tudo bem e que temos um governo que soluciona
tudo. Não estou defendendo o Governo Federal. Temos de rever o
pacto federativo. Isso tem 500 anos e aprofundou muito nos últimos
10 anos, durante o Governo neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso.

Não quero ser tão duro com nosso Presidente, pois seria uma forma
de não fazer justiça.

Dizer que o Governo Federal não trata bem Minas Gerais é um
absurdo. O que o Governador atual recebeu do Presidente Lula
nestes dois anos, com certeza, Minas não recebeu nos oito anos de
FHC. O que recebemos era-nos de direito, mas Fernando Henrique
não cumpria sequer essa obrigação. Não estou entrando no mérito se
é a favor ou não. O relacionamento de Minas Gerais com a União se
dá em alto nível, repassando todas as grandes políticas. Os
programas Luz para Todos, Minas Clarear e outros advêm de dinheiro
do Governo Federal, que nunca deixou de vir.

Essa discussão deve ser feita abertamente, devemos esquecer-nos
da nossa posição partidária. Devemos buscar uma solução para o
sofrimento do povo mineiro, pois fomos eleitos para isso. Apesar de
tudo, o Governador não pode abrir mão de tributos. O que é melhor?
Ficar sozinho ou mal-acompanhado? Queremos alguém que tenha
compromisso com o nosso Estado. Todas as montadoras que vieram
para o Brasil causaram-nos enormes prejuízos. Vejam o que ocorreu
em Juiz de Fora! Vejam qual era a meta de produção de carro e
quantos carros são produzidos agora. Isso é um sacrifício para o
contribuinte. Quem quiser ir embora que vá. Não se justifica abrir mão
de tributo para três empresas torrefadoras de café. E os pequenos?

O Deputado Miguel Martini - Tenho a certeza de que V. Exa., ao
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assumir a Prefeitura em Coronel Fabriciano no dia 1 0/1/2004, fará
de tudo para manter as empresas lá e também convidará outras, pois
o seu povo quererá emprego, e V. Exa. quererá aumentar sua receita.
Quem tem uma folha de pagamento para pagar, problema de
segurança pública, de saúde e de educação para resolver tem a
obrigação de fazer o melhor para o Estado ; Não quer dizer que seja
uma empresa ruim ou mal-acompanhada. E uma empresa boa, mas
que trabalha na lógica do lucro. Quem tem de fazer justiça social é o
Estado.

A lógica é a seguinte: há uma legislação federal que permite que a
empresa se instale aqui ou ali. E ela irá preferir ir para lá desde que o
daqui não lhe dê condições favoráveis.

Enquanto não se resolve a questão da legislação federal, a
responsabilidade do Governador é manter os empregos e a receita em
Minas Gerais. A empresa está se sentindo em desvantagem em
relação à concorrência, e essa é uma questão real de injustiça, já que
no Estado ao lado tem. 7% e, em Minas, 18%. Há uma deslealdade,
uma desvantagem, e ela tem o direito de reivindicar as mesmas
condições, o que não quer dizer que outras não serão beneficiadas.
Trarei essas informações para V. Exa.

E muito simples fazer uma análise e dizer que, se ela não quiser
ficar aqui, deve ir embora. A situação não é essa. O Governador deve
criar empregos, fazer o Estado crescer e atrair outras empresas. E ele
está trabalhando nesse sentido, fazendo racionalização administrativa
e melhorando a capacidade energética de Minas. Agora a GASMIG
trará bastante competitividade, porque o gás é 45% mais barato que a
energia elétrica, O Governo está fazendo sua parte. Ele tem que atrair
outras empresas, mas também tem que manter as que estão aqui.

Já perdemos muito no passado, com essa política. Goiás se
desenvolveu muito porque praticou uma guerra fiscal nociva, em
níveis baixíssimos. Já perdemos muitas empresas para Goiás, para
São Paulo e para o Rio de Janeiro, e o Governador disse que não
mais perderia: "Se é guerra fiscal, estaremos nela também, pois temos
a obrigação de defender o povo de Minas Gerais".

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Rapidamente quero exemplificar
um ponto da guerra fiscal, para mostrar que o Presidente Lula e o
Governo Federal devem agir urgentemente. Hoje, quando se vende
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um boi para o Estado de São Paulo, ele sai tributado em Minas
Gerais em 0,1% de alíquota. E o Estado de São Paulo permite que os
frigoríficos lá creditem 11,9%. E um crédito presumido, pois não
existe. O frigorífico em São Paulo ganha 11,9%. Assim, acaba-se com
o processamento de carne em Minas Gerais.

Esse é apenas um item, para mostrar quanto a guerra fiscal é
perniciosa, trazendo um grande prejuízo para os Estados entre si. V.
Exa. nos lembrou bem do Triângulo, região que mais sofreu com
Goiás, que foi muito agressivo e levou suas empresas, até a chegada
do Governador Aécio Neves, que estancou o processo. Goiás não
agüenta o peso de Minas, e isso fez com que o apetite do Governo de
Goiás diminuísse.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Zé Maia, se nosso Estado
entrar na guerra fiscal talvez nem precise praticá-la, pois já inibe os
outros. Podemos mostrar isso com um paralelo fora de contexto: a
Rússia e os Estados Unidos não se agrediam porque as duas eram
grandes potências. Se uma fosse um pouquinho menor ou não
quisesse entrar na briga, a outra dominaria.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - A disposição do Governo de
Minas já inibiu o Governo de Goiás e já está inibindo outros Estados.
Queria apenas trazer a questão do ICMS da carne bovina, situação
que traz prejuízos enormes para Minas Gerais.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Volto a insistir que, em tudo
isso, quem sai no prejuízo não é o Estado, mas o povo. Será que em
Goiás, que fez essa guerra fiscal, a qualidade de vida do povo é boa?
A discussão deve ser maior, não deve ater-se apenas ao mérito. Na
Comissão de Fiscalização Financeira, pude ver que até hoje não
recuperamos o recurso de que abrimos mão quando se diminuiu o
ICMS, atendendo à MINASPETRO. E a falácia é a mesma: é preciso
diminuir para aumentar a base, que mais contribui, e para haver
menos sonegação. Mas até agora, nada.

No ano passado, deixamos de arrecadar R$360.000.000,00, ou seja,
uma quantia significativa. Discutem sempre os mesmos problemas.
Cabe-nos, sem idéias preconcebidas, principalmente quando nos
remetem uma certa responsabilidade no que diz respeito ao café,
debater essa questão. O que está acontecendo na verdade? Quantos
empregos deixarão de existir ou estão existindo porque realizamos
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isso? Onde a economia de Minas está realmente sendo agredida e
ameaçada? Com certeza essas três empresas terão uma situação de
privilégio, comparando-se com as inúmeras empresas pequenas de
Minas Gerais. Deixaremos de alimentar a guerra fiscal entre dois
primos, ou seja, entre dois Estados, para promover uma guerra fiscal
entre dois irmãos. Acredito que não estejamos resolvendo o problema.
Até quando realizaremos essa discussão?

Temos de procedera uma reflexão, pois somos pessoas experientes
e lideranças. O Governo atual, de coalizão, tem, em seu conjunto,
uma boa parcela. O Presidente do PT disse que não ganhamos a
eleição e não chegamos ao poder por meio de uma revolução, mas
pela democracia representativa, com leis a serem cumpridas. Assim,
temos de nos relacionar com o Congresso Nacional e de depender da
vontade exclusiva do Presidente. Se tivéssemos fechado o
Congresso, talvez tivéssemos dado fim à guerra fiscal. Mas o
Congresso é um Poder que temos de respeitar, assim como os
grandes debates de Minas Gerais têm de passar por esta Casa. E não
dispomos de uma maioria estável no Congresso Nacional. A nossa
maioria tem de ser a todo momento discutida. Não temos uma
situação confortável como tinha o ex-Presidente da República, que
dispunha de uma maioria consolidada, tanto que conseguiu quebrar
uma cultura nacional e instituiu a reeleição para Presidente do Brasil.
Duvido que o Lula conseguisse fazer isso hoje, pois não contaria com
os votos de nem 1/3 daquela Casa. Agora, falam que o PT fazia
oposição a ponto de impedir a realização de uma reforma fiscal. Estão
querendo subestimar a inteligência do povo mineiro, pois só
contávamos com 90 Deputados em 513. O Presidente anterior sempre
contou com a maioria absoluta, podendo realizar a reforma que bem
entendesse, mas não conseguiu. Isso é fácil, não é? Estou nesta
Casa, com apenas 77 Deputados, mas isso não é fácil. Aqui há
discussão. Essa é a realidade, esta Casa é o extrato da sociedade, ou
seja, não é melhor nem pior que a sociedade mineira, mas representa
todos os seus defeitos e qualidades. Isso é democracia.

Apesar de tudo, não concordo com isso. Gostaria, sonho e espero
que isso aconteça, mas não sei quando. Desejamos o fim da guerra
fiscal, para que haja uma cobrança justa dos tributos. Os
Governadores têm de entender que estamos no mesmo barco. Um
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Estado não pode inviabilizar o outro, porque o prejuízo vai para a
Nação, ou seja, para todos indistintamente.

Enquanto isso não acontece, temos de assumir a responsabilidade
em conjunto, sem direcioná-la para lá ou para cá, porque todo ponto
de vista é visto de um ponto. O nosso amigo Deputado Zé Maia
xingou o PT, mas, nas reeleições para Prefeito, foram reeleitos 45%
do PT, 27% do PDT e apenas 15% do PSDB.

• Deputado Miguel Martini - Basta ter dinheiro, Deputado.
• Deputado Chico Simões (em aparte) - Vocês sempre tiveram

dinheiro, e com ele somente não se faz eleição, senão não seria
Prefeito da minha cidade, porque o dinheiro estava do lado de lá. Do
lado de cá, estava a proposta, o sapato e a coerência.

O Deputado Miguel Martini - Estavam autoridades etc., não é?
O Deputado Chico Simões (em aparte) - Mas isso todo o mundo

tem.
O Deputado Miguel Martini - Se ficarmos nessa lógica de dizer que o

meu time ganhou isso e meu time ganhou aquilo, não iremos à frente,
pois há divergências com relação a essas questões. Há posições
diferentes, e cada um acredita no que quiser. O mais importante é que
estou satisfeito com o discurso de V. Exa., pois, de certo modo, refez
o que disse. Pela fala de V. Exa., fica muito claro que as dificuldades
do Governo de Minas Gerais são em razão do Governo Federal, pois
não conseguiu realizar as reformas necessárias para o Brasil. Estou
dizendo isso sempre. V. Exa. admitiu que não é fácil aprovar as
reformas lá. E o Governo de Minas está dizendo que, enquanto não
houver essa reforma, tem de entrar nessa guerra fiscal. V. Exa. está
concordando com isso. Não desejamos a guerra fiscal, mas, já que
existe, estamos nela. Essa é a lógica.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Eu não disse isso. Você
está desvirtuando meu pensamento.

• Deputado Miguel Martini - Então, entendi errado.
• Deputado Chico Simões (em aparte) - Entendeu completamente

errado. Estou dizendo que existe. Tenho certeza de que o Governador
de Minas Gerais não falou na sua campanha que ia fazer guerra fiscal.
Muito pelo contrário. Prometeu tratamento justo, prometeu
restabelecer a economia do Estado de Minas Gerais. Isso não
significa abrir mão da sua economia.
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O Deputado Miguel Martini - E o que está fazendo. Está
recuperando.

• Deputado Chico Simões (em aparte) - Não está.
• Deputado Miguel Martini - Quem recupera 2,3 bilhões de déficit

não recuperou a economia? Temos contabilidade para mostrar esses
dados.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Deputado, para se reduzir o
déficit, concordo com V. Exa.: ou tem de se aumentar a receita ou de
diminuir-se a despesa. O que ele fez foi diminuir a despesa.

• Deputado Miguel Martini - Tem que fazer as duas coisas.
• Deputado Chico Simões (em aparte) - Aprofundou a má gerência

na saúde, na educação, na segurança. Aí é lógico.
O Deputado Miguel Martini - Os números mostrados não

correspondem ao que V. Exa. está dizendo. Nunca se aplicou tanto
em saúde como agora. Nunca se fez tanto pela educação como se
está fazendo agora. Nunca se fez tanto em termos de gerenciamento
como está se fazendo agora na modernidade.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Oh! Deputado! Usuários da
saúde e usuários da educação pública estadual, ouçam isso.

O Deputado Miguel Martini - Esse é um trabalho que está sendo
mostrado pelos números. Os dados são consistentes nesse sentido. E
claro que são. Se V. Exa. perguntar: resolveu-se o problema da saúde
em Minas Gerais? é claro que não; resolveu-se o problema da
educação em Minas Gerais? é claro que não porque é impossível,
numa desordem desse pacto federativo tal qual está colocado aí, que
um governante, por mais competente, por mais esforço que faça,
resolver esses problemas em dois anos. E impossível.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Então, o senhor concorda
que o brasileiro também não tem como resolver em dois anos. O
senhor está refazendo seu raciocínio.

O Deputado Miguel Martini - Só para V. Exa. ter uma idéia, os três
últimos Governos construíram aproximadamente 800 vagas
penitenciárias. O Governador Aécio Neves vai terminar. 2005 com
6.384 vagas penitenciárias.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Quantas vagas novas
surgiram nesses dois anos?

O Deputado Miguel Martini - Isso não se faz da noite para o dia. São
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R$100.000.000,00 investidos, mas não são da noite para o dia.
Não se pega uma cadeia pré-moldada e se coloca em algum lugar.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Queria dar minha contribuição
a esse debate que é importante para que a comunidade comece a
refletir e ter sua opinião. Quantas pessoas que estão na vida
produtiva, na vida pública, gostariam de estar aqui participando desse
debate? Gostaria de dizer que ninguém quer a guerra fiscal, mas
pouca gente faz alguma coisa para combatê-la. Diria que é
absolutamente impossível combater essa guerra fiscal se não
corrigirmos os defeitos de base. Como uma empresa pode se instalar
neste País, com o chamado custo-Brasil, com os juros altos, com
impostos chegando à casa dos 40% sobre o PIB de arrecadação?
Isso é absolutamente impossível.

O Deputado Miguel Martini - Só acrescentaria um item à fala de V.
Exa., que seria a capacidade de escoamento da produção, que é um
fator gravíssimo.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Vou entrar nesse assunto.
Então, para acabar com a guerra fiscal, temos que reduzir o chamado
custo-Brasil. Os vilões da história não são os empresários. Pode-se
ter certeza de que quando um Estado dá algum incentivo é porque
realmente é absolutamente impossível neste País construir alguma
coisa produtiva sem usar mão desse artifício da guerra fiscal. O Brasil,
infelizmente, tem que criar juízo, e o poder público tem que ser menos
ambicioso. Temos dívida para pagar, mas esperamos um pouco mais
do Governo Federal. Não queremos que dê o calote na divida externa,
isso não tem cabimento, mas esperamos uma melhor renegociação
da dívida externa e da interna, estimada para o ano de 2005 em
US$1 80.000.000.000,00. São cifras astronômicas. Achamos que com
bons argumentos é possível convencer nossos investidores, nossos
credores a buscar uma renegociação da dívida.

O Deputado Miguel Martini falou sobre infra-estrutura, que é algo
muito importante. No entanto, antes de dar a minha opinião sobre
isso, falarei a respeito do chamado pacto federativo.

A esquerda brasileira, a vida toda, tocou nesse assunto. O
Governador Itamar Franco construiu o seu discurso em cima disso,
mas parece que ele morreu. Isso é que é incoerência.

Não estou aqui para falar sobre o aspecto partidário, mas, a partir do
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momento em que um governo chega ao poder com um discurso,
ele deve alavancar alguma medida inicial para corrigir os problemas
do País.

Sou municipalista, e V. Exa. será o Prefeito de Coronel Fabriciano,
onde está o problema maior, por isso devemos trabalhar o pacto
federativo, com o intuito de fazer chegarem mais recursos aos
municípios. Não importa se alguém irá dizer que os Prefeitos são
corruptos e que irão furtar o dinheiro, pois o povo está ali justamente
para isso, vigiar. Da mesma forma, o Ministério Público e a imprensa.

Não adianta concentrar 70% dos recursos em Brasília. Deputado
Miguel Martini, Brasília está tentando fazer ação social, que é de
competência exclusiva dos municípios. O poder eleitoral, o poder de
voto mascara todo esse processo, e o Governo Lula também peca
nesse sentido. Ele está querendo fazer, de Brasília, ação social, que
deve partir do município.

Alguém irá lembrar-se de que aqueles tíquetes da família foram
desvirtuados pelos munícipes, pelos Prefeitos, que deram um vale
para os Vereadores fazerem política eleitoreira. Mas trata-se de um
processo, onde é preciso errar para aprender. O que não é concebível
é Brasília querer fazer ação de competência do município. isso é
absolutamente errado. Daí a importância do pacto federativo.

Quanto à infra-estrutura, aproveito para dizer que o Governo Federal
deve muito ao Brasil. Estive na região de Patos de Minas neste final
de semana e constatei que a cidade está ficando ilhada. Trata-se de
uma região produtora, sem condições de transitar pelas suas
rodovias. Sem falar no aspecto do perigo e da perda de vidas, mas
somente de negócios, de transporte de mercadorias. Andar pelas
estradas estaduais está melhor que andar pelas estradas federais.
Isso é fato inconteste, basta transitar pelo Estado de Minas para
verificar.

O Governo está devendo, mas existe um superávit. O FMI vem aqui
e sai satisfeito, porque as metas estão sendo cumpridas além do
combinado. No entanto, o Brasil está pagando um alto preço por isso.
Assim, é preciso que o Governo Federal faça essa reflexão para
caminhar na direção que o Brasil precisa. Mas, apesar disso, nem
tudo está ruim, a nossa economia está crescendo, o que é muito bom.
Em algumas outras áreas, o Governo Federal tem avançado um
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pouco.

Para terminar, se não investirmos na educação brasileira,
aumentando a massa crítica, nada mudará. Espero do Governo
Federal; do Governo da esquerda, do Governo do PT, uma ação muito
mais objetiva no tocante à universidade brasileira. Isso é importante,
mas ainda não vimos esse sinal, o que é uma pena, por ser básico e
fundamental.

Eram esses os assuntos que gostaria de trazer à baila. Muito
obrigado.

O Deputado Manos Fernandes (em aparte) - Obrigado, Deputado
Miguel Martini. Estou aqui, há um bom tempo, ouvindo o
engrandecedor debate, que começou com a fala do Deputado Chico
Simões a respeito da tributação do Estado.

E importante deixar registrado que o Triângulo, uma região próxima
ao Estado de Goiás, também tem sofrido muito com as questões
tributária, de investimento e de geração de emprego.

Sabemos do compromisso do Governador no momento da
campanha e no pós-campanha de enfrentar, de vez, essa questão que

• há muito nos faz perder investimentos no Estado de Minas. Com
certeza, os Prefeitos recebem, sim, os empresários com
questionamentos sobre investimentos, sobre como gerar empregos,
como fazer crescer as suas empresas. Isso depende de todos nós,
depende do Governo Federal principalmente.

Concordamos quando V. Exa. diz que estamos aguardando, ainda,
procedimentos do Governo Federal para que Minas possa prosseguir
com a implantação da reforma tributária.

O Governador tem adotado medidas para que não percamos
investimentos nem empresas, nem nossas nem, tampouco, as que
poderiam vir para nosso Estado. Mas deixo aqui registrado que o
pequeno e o médio empresários precisam de incentivos. Para
enfrentar essa realidade, não podemos fazer deste um momento de
exceção. Temos que ter enfrentamentos tanto do Governo Federal,
Deputado Chico Simões, quanto do Governo do Estado.

O Deputado João Leite se referiu aqui à questão da segurança.
Acerta quando diz que há insegurança para o povo mineiro, não
temos investimentos nem crescimento das nossas empresas.
Sabemos que, se não enfrentarmos todas, independentemente de
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cores partidárias, as questões sociais, este debate não chegará,
nesta tarde ou em qualquer outra, a uma solução. Esta Casa pode,
sim, contribuir muito. Temos conhecimento também do empenho do
nosso Governador, mas precisamos, sim, que o Governo Federal faça
a sua parte com muito mais empenho, reconhecendo essas diferenças
aqui referidas.

Representamos aqui municípios pequenos, empresários de médio e
pequeno portes, por isso quero deixar desta tribuna o pedido desse
segmento, para que tenhamos solução para essas dificuldades. Como
o Deputado Paulo Piau disse, que este debate não fique apenas na
questão tributária, da malha rodoviária, da necessidade de
investimento e de crescimento das nossas empresas. Precisamos que
isso venha a ser resolvido. Estamos aguardando uma solução, e, sem
dúvida, a Assembléia Legislativa mineira não deixará de fazer a sua
parte. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Ao concluir, digo que, somente na área
de segurança, em 2003, o Governo de Minas autorizou a realização
de concurso público para 4.214 vagas, sendo 2.600 para a Polícia
Militar, 1.001 para a Polícia Civil, e as outras para o Corpo de
Bombeiros. Os três concursos já foram realizados. Em abril de 2004
implementou a promoção de Cabos e Soldados. Do início de 2003 até
dezembro deste ano, terá adquirido, para as Policias Militar e Civil e
para o sistema penitenciário 1.340 coletes, 777 rádios HT, 715
pistolas, 856 viaturas, 1.308 microcomputadores e 1.398 algemas. Só
numa negociação com a IMBEL, durante dez anos, serão fornecidos
15 mil pistolas, 4 mil fuzis e 6t de pólvora, equivalente a
R$26.000.000,00. Implementou, ainda, o programa Fica Vivo,
reduzindo, no Morro das Pedras, 30% das mortes a cada ano nesse
complexo. Só nos seis primeiros meses esse programa alcançou 47%
de redução das mortes. Houve, ainda, a integração das polícias, a
aplicação de R$100.000.000,00 no sistema penitenciário para gerar,
como disse, 6.384 vagas. Destaco, ainda, a contratação emergencial
de 250 agentes penitenciários e a reforma de diversas cadeias na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessa área, tivemos a
reforma de 44 cadeias públicas de Matozinhos, de Governador
Valadares e de diversos outros municípios, além da construção de
vários centros de internação para adolescentes autores de ato
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infracional. Vão por aí as medidas desse Governo que, podemos
afirmar, têm sido consistentes. Já resolveu ou resolverá o problema da
segurança pública em Minas? Sabemos que não é tão simples assim,
pois as dificuldades existem e são muitas.

Para finalizar, agradeço as contribuições do Deputados Chico
Simões, João Leite, Paulo Piau, Marlos Fernandes, Zé Maia. Quero
dizer que é isso mesmo que temos que fazer.

Esta Casa precisa promover os debates para ouvirmos um lado e o
outro. Dessa forma poderemos tirar as nossas conclusões. Num
debate como esse, fica claro que não há incompetência, mas sim
dificuldades. Há dificuldade do Governo Federal em aprovar a reforma
tributária? Sim. A não-existência dessa reforma tributária obriga o
Governador Aécio Neves a tomar determinadas medidas, mesmo
contrárias à sua vontade, mas que preservem o interesse do Estado.
E importante dizer isso. Com todas essas dificuldades, há muitas
realizações. Citei apenas algumas medidas na área de segurança
pública. Poderia mostrar outras.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Agradeço pela
oportunidade de participar deste grande debate, onde estiveram
presentes pessoas tão inteligentes e imbuídas de espírito cívico. V.
Exa. trouxe informações sobre essa concessão de benefício para
algumas empresas torrefadoras de café. Desejo algumas informações
também sobre um assunto. Dizem que compraram não sei quantos
coletes e viaturas e quantos policiais participaram do concurso. Para
melhorar o debate e aumentar a minha consciência da situação,
indago como se encontra o quadro nesse intervalo. Há deficiência no
quadro policial? Nestes dois anos, quantos saíram porque se
aposentaram por idade e tiveram licença médica? Compraram-se
muitas viaturas. Quantas delas estão em desuso? Gostaria de saber
para ter uma noção do que está acontecendo. Se comprei 7 mil
viaturas, mas há 7 mil viaturas que não funcionam, criei um déficit de
100 ou de mil.

Agradeço a V. Exa. o aparte. Aprendi muito nesta tarde.
O Deputado Miguel Martini - Deputado Chico Simões, obrigado. Sem

dúvida, a sua participação engrandeceu este debate. Respondendo-
lhe o mesmo que V. Exa. disse. O Governador Aécio Neves ainda fará
dois anos de Governo. E claro que não resolverá os problemas de
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uma vez só. Dizer que essas medidas... São 26 milhões em
equipamentos e munição. Se tivesse sido feito no passado, não
precisaria realizar tudo isso. V. Exa. sabe muito bem que, além da
segurança pública, o Governo precisa cuidar de outras áreas. Então, é
preciso que todos os entes da Federação estejam envolvidos. Quer
dizer, o Governo Federal, na área federal, com o controle das
fronteiras e com um número suficiente de policiais federais para
cumprir o seu papel; as Polícias Rodoviárias Federais. Além disso,
deve haver realmente um controle para impedir que o narcotráfico, o
tráfico de drogas, continue propagando; o controle das armas; e a
construção dos presídios federais para que não se alimente mais o
crime como ocorre hoje. Quer dizer, com todas essas medidas do
Governo Federal, do Governo Estadual e dos municípios, iniciaremos
esse combate. Não há como dizer que esse ou aquele é culpado,
enquanto o povo não tem segurança e se sente prejudicado.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
cumprimento V. Exa. O Deputado Chico Simões disse muito bem
como é importante este debate. O papel desta Casa é promover essas
discussões. Parabenizo V. Exa. por provocar este debate, esta
discussão. Deixo aqui uma última informação ao Deputado Chico
Simões. Lamentavelmente o orçamento da União está executado, até
o momento, em apenas 17%. Isso pára o Brasil e os investimentos, e
é um desastre para a geração de empregos. O Governo Federal
precisa trabalhar, executar o orçamento. Até agora, executou o
orçamento de 2004 em apenas 17%. Repito, isso é um grande
desastre para o nosso País. Além disso, demonstra, na minha visão,
certa incompetência do Governo do PT em dar conta de promover
uma execução orçamentária adequada e necessária para a realização
de programas sociais e de obras de infra-estrutura do País. Digo
incompetência porque ele tem crédito orçamentário e recurso
financeiro para executar o orçamento, mas não o executa. Isso traz
um grande prejuízo para o povo brasileiro.

O Deputado Miguel Martini - Acrescento um dado: em média, 60%
dos projetos estruturantes do Governo do Estado foram executados.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Não, Deputado Miguel
Martini. Acompanhei isso. Do que foi proposto, 60%. Do que foi
retirado com a intenção de aplicar, aplicaram-se 60%. No seu todo,
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não chegou a 30%. São somente 25%. Posso levantar esse dado
para V. Exa.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Que é o dobro da execução
orçamentária do Governo Federal.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Não existe meio
incompetente: ou é incompetente, ou não é. Se é incompetente o que
não fez 100%, é um que não fez os 100%(....). Parece que a pessoa
só tem a visão de um lado, vamos parar com isso. A incompetência
está em não executar. Se um executou 17% e o outro executou 20%,
são incompetentes os dois.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Há uma diferença básica: o
Governo Federal não tem limitação financeira, e o Governo do Estado
tem.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Tem o crédito orçamentário e não
tem o recurso financeiro.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Se você assume isso
públicamente, não tem lei para Governo Federal, não tem Lei de
Responsabilidade Fiscal, não tem preocupação.

O Deputado Miguel Martini - Tem, o Governo Federal pode captar
fora do País, mas o Governo do Estado não pode captar em lugar
nenhum, essa é a diferença.

O Deputado Miguel Martini - As limitações de um Governo Estadual
são totais. Não pode nem emitir títulos. O Governo Federal pode
captar no exterior, recorrer ao FMI ou ao mercado financeiro nacional,
emitir títulos quando quer. Porém, para gerar superávit primário, o FMI
pediu 4,5, e chegou a 5. Femando Henrique tinha feito 3,75. Aí, sim, é
preciso cortar de algum lugar, e é onde o povo pode ser beneficiado.

E preciso dizer com todas as letras. Devido à capacidade gerencial e
administrativa e à liderança política do Governador Aécio Neves,
todos os assuntos nacionais hoje passam por Minas. Quando faz
reivindicações, ele as faz balizado na liderança que tem no Congresso
Nacional, e o Governo Federal depende dele para aprovação de
determinadas medidas. Isso tem feito com que Minas tenha gerado
todos esses resultados positivos. Depende, como disse, dos outros
entes da Federação. Não dá para pensar que o Governo do Estado,
sozinho, possa resolver essa situação, pois não tem recursos. Há uma
deformação no pacto federativo, com concentração excessiva de
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receitas no Governo Federal. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 61 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/11/2004

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

(Ordem do Dia): 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 2° turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 41/2003; votação da proposta, salvo
emenda; chamada de votação nominal; aprovação; votação da
Emenda n° 1; chamada de votação nominal; aprovação - Votação, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 1.855/2004; discursos dos Deputados
Paulo Piau, Weliton Prado e Domingos Sávio; votação do projeto,
salvo emenda; chamada de votação nominal; aprovação na forma do
vencido em 1 1 turno; votação da Emenda n° 1; chamada de votação
nominal; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 7912004; encerramento da discussão; chamada de
votação nominal; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno;
declarações de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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Célio Moreira - Chico Simões - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h10min, 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.

r Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Nos termos do edital de
convocação, a Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua
2 Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

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

presente reunião o Projeto de Lei n° 1.385/2004, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho e Chico
Simões e outros, que altera os ais. 43, 45 e 46 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, reestrutura a Assembléia Metropolitana, cria
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o conselho de desenvolvimento metropolitana e a agência de
desenvolvimento Metropolitano. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta, na forma do vencido em 1 0 turno com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Presidência Vai submeter a matéria à
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c
o art. 201 e com o art. 263, 1, do Regimento Interno. Em votação, a
proposta, salvo emenda. Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada dos Deputados para votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro
Leão - Dilzon Meto - Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George
Hilton - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio -
Doutor. Ronaldo - Durval Angelo - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Manos Fernandes - OIinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n ° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados para votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Mantini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adeirno Carneiro
Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George
Hilton - Adaiclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta
- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Manos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada, em
20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003 na forma
do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.85512004, do
Governador do Estado, que 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 11/1/93, e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1,
que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, nos termos do § 15 do art. 14 da Constituição
Estadual, c/c o inciso 1 do art. 263 do Regimento Interno. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero apenas dizer que
havíamos apresentado uma emenda a esse projeto com o intuito de
obter esclarecimentos a respeito da prioridade da vinda do gasoduto
para algumas regiões de Minas Gerais. Retiramos tal emenda em
vista do esclarecimento prestado pelo Governo. Não há prioridade
entre o Vale do Aço, o Sul de Minas e o Triângulo. Há, sim, um
consumo maior no Vale do Aço, que chega a cerca de 1.000.000M3 ao
dia. Já no Sul de Minas, o consumo é de cerca de 900.000m 3 e, no
Triângulo Mineiro, de 400.000m 3 ao dia.

Porém, há um investimento extremamente importante. Refiro-me à
Fosfértil, que produz nitrogenados, cujo consumo chega a cerca de
2.000.000m 3 ao dia, além das termelétricas do Centro-Oeste.
Concordamos com a matéria, porque o gasoduto poderá chegar ao
Vale do Aço antes de chegar ao Triângulo. Isso depende dos
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empresários interessados e do consumo do gás. Entendemos que
a negociação entre o Governo Federal e a Bolívia foi malfeita, já que é
efetuada a compra de 16.000.000m 3 ao dia e gasta-se hoje em torno
de 1/3 disso, sendo o pagamento feito em dólar. Precisamos viabilizar
a utilização desse gás, já que o Brasil paga por ele e não o utiliza.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Encaminho favoravelmente a esse
projeto, que é muito importante. O Deputado Paulo Piau já falou isso,
e o Deputado Adelmo Carneiro Leão sabe que se trata de uma antiga
luta nossa. Os Deputados Luiz Humberto Carneiro, Leonídio Bouças,
João Bittar, enfim, todos os do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba,
há muito tempo vêm reivindicando o gás para a nossa região.
Sabemos que o gás gerará progresso, pois há a possibilidade de atrair
mais empresas, gerar empregos e renda para o Triângulo Mineiro.
Fez-se grande parceria com uma empresa nacional, a PETROBRAS,
uma das estatais mais importantes do nosso País. Com  certeza,
faremos gestões junto ao Governo do Estado a fim de que o gás
chegue ao Triângulo Mineiro o mais rápido possível, visto que não
agüentamos mais essa novela. Há quantos anos discutimos,
reivindicamos, lutamos por isso!

Neste momento, parabenizo, de forma especial, a Associação
Comercial e Industrial de Uberlândia - ACIUB -, que realizou várias
reuniões, palestras e seminários. Ademais, agendou reuniões com
vários ex-Governadores e parlamentares que, há muito tempo,
batalham para que o gás chegue à região do Triângulo Mineiro.
Votamos favoravelmente. Continuaremos fazendo pressão junto ao
Governo do Estado para que ele cumpra sua promessa de campanha.
Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, de forma objetiva,
manifesto a nossa alegria em poder participar da votação e,
certamente, da aprovação desse projeto no 20 turno. Trata-se de um
marco histórico para Minas Gerais. Ressalto a decisão acertada do
Governador Aécio Neves.

Temos a convicção de que ele representará a perspectiva de maior
crescimento econômico e de maior competitividade para nossas
empresas, e até mesmo para a questão do veículo movido a gás. Já
estamos, com a aquiescência do Governador e com o apoio do
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Secretário de Desenvolvimento, fazendo estudos para que a região
do Centro-Oeste mineiro seja contemplada, haja vista ser o principal
pólo siderúrgico do Estado, tendo, portanto, uma demanda real, o que
é fator decisivo para que se possa instalar uma linha do gasoduto. Há
perspectiva de que ele vá até a termoelétrica de Igarapé, que fica na
altura da BR-262, próximo a Juatuba, dali passando por ltaúna, que
também é pólo siderúrgico, chegando a Divinopólis e Cláudio e,
naturalmente, com perspectivas de atender o Centro-Oeste mineiro.

Portanto, o Norte de Minas, o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro e,
naturalmente, o Centro-Oeste mineiro, ou seja, todo o Estado ganha
com esse projeto e mostra que o Governador Aécio Neves está no
caminho certo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro
Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte
- Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

.0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados para votação nominal.

0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
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- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro
Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo Quinlão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte
- Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, no
20 turno, o Projeto de Lei n° 1.855/2004 na forma do vencido no 1°
turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
79/2004, da Deputada Jô Moraes e outros, que dispõe sobre a
realização de referendo para desestatização de empresa distribuidora
de gás canalizado e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido no 1° turno.
Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c o art. 201 e
com o art. 263, 1, do Regimento Interno. Em votação, a proposta. Com
a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados
para votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro
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Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton - Adaiclever Lopes - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien Santiago - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Fica, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 79/2004 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em primeiro lugar

queria parabenizar os Deputados Chico Simões e Roberto Carvalho,
que já haviam analisado da tribuna a proposta de emenda à
Constituição por eles apresentada. De fato, a emenda à Constituição
aprovada é de suma importância e vai ajudar as regiões
metropolitanas a organizar aquilo que as cidades têm em comum, a
fim de que soluções sejam encontradas para todos os municípios.
Parabéns aos Deputados do PT que se preocupam com as questões
municipais, especialmente as relacionadas às regiões metropolitanas,
e que aprovaram uma emenda que será capaz de elevar o nível de
organização dos municípios próximos às maiores cidades do Estado.

Queria parabenizar a Deputada Jô Moraes, pois agora a GASMIG
não corre o risco de, em mãos de algum neoliberal, ir para a iniciativa
privada, por meio de vendas a preço de banana e de processos,
muitas vezes, inescrupulosos, como já aconteceu. A GASMIG, assim
como a CEMIG na legislatura passada, só poderá ser privatizada se
obtiver 3/5 dos votos da Assembléia Legislativa e a privatização for
respaldada por referendo popular. Na prática, com a emenda da
Deputada Jô Moraes, a GASMIG não corre o risco de privatização,
mesmo que algum dia o nosso Estado ou o nosso País possam
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novamente passar uma estatal - esperamos que isso não aconteça
- para mãos neoliberais, de vendedores de pátria, como aconteceu no
Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Finalmente, queria dizer que o PT, junto com o PCd013, apoiou o
projeto do Governo do Estado que propõe que a GASMIG possa
vender suas ações para a PETROBRAS. Mas já queria fazer um
alerta, porque, nos dias de hoje, são atendidas com gasoduto apenas
as cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, Betim,
Contagem, lbirité e Sete Lagoas. Com esse projeto de lei, a
PETROBRAS passará, obtendo 40% da GASMIG, a fazer
investimentos fundamentais em infra-estrutura, levando o gasoduto às
principais regiões de Minas Gerais. Deve ficar claro que isso será feito
graças ao dinheiro investido pela PETROBRAS na compra das ações
da GASMIG.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo de Minas Gerais que nos
ouve, a partir de agora novos gasodutos alcançarão o Sul de Minas,
chegando a Poços de Caldas, Varginha, Três Corações, Itajubá e
Pouso Alegre, graças, repito, ao investimento da PETROBRAS em
infra-estrutura, e serão úteis especialmente às indústrias.

Certamente o Governador do Estado dirá aos mineiros que ele está
levando o gás para o Sul de Minas através do gasoduto. Não. E a
PETROBRAS, sob o comando do Presidente Lula, que investe em
infra-estrutura. Da mesma forma, o gasoduto chegará ao Vale do Aço,
a Monlevade, a Ipatinga, a Ouro Branco e a Ouro Preto, graças ao
investimento da PETROBRAS, por mais que o Governador faça sua
campanha política na televisão, dizendo que é ele que o está levando,
por meio da GASMIG. Será também fruto de investimento da
PETROBRAS o gasoduto que beneficiará Uberaba, Uberlândia e a
região do Triângulo.

Isso graças à compra de 40% da GASMIG, que será feita pela
PETROBRAS, num acordo em que o Governo Federal faz com o
Governo mineiro, que tanto chora, mas que tão bem atendido é pelo
Governo Lula.

O nosso voto é favorável, para não prejudicar os mineiros, ao
contrário do que faz a base oposicionista no Congresso Nacional,
especialmente do PSDB e do PFL, que impedem até votações como
as de parcerias público-privadas, para investimento em nosso País.
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Preferem prejudicar o povo brasileiro a ver o nosso País dar certo.
Esse é o motivo do nosso voto e da nossa declaração. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, tivemos a satisfação
de, mais uma vez, votar favorável, porque entendemos que tudo que
assegura um maior controle social é salutar no processo democrático.
No que diz respeito aos investimentos que estão sendo feitos para
levar o gás natural a várias regiões do Estado, é curioso que o
Deputado Líder da Oposição, na sua fala, apresente algumas
questões que não deixam em dúvida aqueles que nos acompanham,
mas, no mínimo, torna-os surpresos, e até estupefatos, quando cai na
incoerência de dizer, num primeiro momento, que é a PETROBRAS e
o Presidente Lula que estão levando o gás natural; e, num segundo
momento, que 40% são aquisição da PETROBRAS.

Ora, é preciso não amesquinhar as situações propositivas e
positivas que temos hoje, mas compreendamos ser absolutamente
natural e necessário que haja um esforço conjugado entre o Estado e
a Federação. O Estado se associa a uma empresa do povo brasileiro,
e não à do Presidente Lula e do PT. E bom alertar isso. Essa turma do
PT já colocou uma estrela lá no Palácio do Governo. A mulher do
Presidente, a primeira-dama, pensou que, de repente, tudo está
virando propriedade do partido. Há algumas pessoas que ainda estão
com essa idéia equivocada de democracia, pois acreditaram que o
partido passa a ser dono, que o Presidente Lula é o dono da
PETROBRAS. E preciso que analisemos isso com mais moderação.

O Governador Aécio Neves, numa visão de estadista, associa uma
empresa mineira a uma empresa brasileira, possibilitando
investimentos para que tenhamos gás canalizado no Sul de Minas,
nas regiões mais distantes do Estado, no Triângulo, no nosso Centro-
Oeste, como em Divinópolis, passando por Betim, Juatuba, Mateus
Lemes, ltaúna, alcançando todo o Centro-Oeste mineiro. Tenho
certeza de que atenderá ao nosso pedido, e esse gás canalizado lá
chegará.

No nosso entendimento, manifestações que tentem atribuir essa
ação a um partido ou a um Presidente fogem da realidade dos fatos.
Ora, estamos nos referindo a uma empresa mineira, a GASMIG. O
fato de o Governador estar associando essa empresa a uma empresa
brasileira não tira o mérito do investimento que irá melhorar as
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condições de vida e de desenvolvimento do povo mineiro. Portanto,
é preciso moderação. Que não votemos apenas a favor, mas que,
com humildade, reconheçamos que o Governo está tomando as
atitudes corretas e está levando o Estado de Minas ao
desenvolvimento. Não é à-toa que Minas bateu recentemente um
recorde, o de estar acima da média brasileira em crescimento
industrial e de exportação, voltando, portanto, a crescer, o que não
ocorria há muito tempo.

O Governador Aécio Neves, após organizar a Casa, faz com que o
povo mineiro respire aliviado, vendo o seu Estado ocupar um lugar de
destaque. Com certeza, estará anunciando, nos próximos dias, o
déficit zero, o equilíbrio nas contas públicas, para que, assim, também
o funcionalismo receba o 130 salário em dia.

Portanto, a minha palavra é de reconhecimento ao Governo do
Estado, a essa grande obra e, também, à PETROBRAS, uma
empresa do povo brasileiro, e não de um partido ou de um governante
que se associa à GASMIG para fazer esses investimentos de que
tanto precisamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, fico muito feliz e
honrado de ter ajudado na negociação, junto ao Líder do Governo,
para a viabilização desse projeto tão importante para Minas Gerais,
para várias regiões do Estado, especialmente para a minha região do
Triângulo. Essa reivindicação nossa é antiga. E uma luta dos setores
organizados da sociedade, dos empresários, das entidades, da
Associação Comercial, da Câmara Municipal de Uberlândia, do Poder
Executivo, etc. O gás, na região do Triângulo, significa garantir maior
desenvolvimento, gerando emprego e renda.

Quero informar ao Deputado Domingos Sávio que o gasoduto será
feito pela GASMIG, com os recursos da venda de 40% de ações
dessa empresa para a PETROBRAS. E importante parabenizar essa
parceria entre o Governo do Estado, o Governo Federal e a
PETROBRAS. Não podemos falar que fazemos tudo sozinhos, O
Governo Federal está demonstrando um grande carinho por Minas
Gerais, uma grande preocupação com o desenvolvimento do Estado.
De todos os Estados da Federação, Minas foi o que mais recebeu
recursos do Governo Federal. Faço esse alerta, porque senão,
amanhã, o Governador falará que está investindo muito no Triângulo;
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que levou para lá o gasoduto; que fez isso e aquilo. Sabemos que
não é bem assim, já que o gasoduto será feito com a venda de 40%
das ações da GASMIG para a PETROBRAS, beneficiando as cidades
de Uberlândia e de Uberaba. Há muito tempo, reivindicamos, nesta
tribuna, nesta Casa, um maior acompanhamento e um tratamento
digno do Governo do Estado para com o Triângulo, com o Pontal e
com o Alto Paranaíba. Contribuímos com 17% de tudo o que é
arrecadado no Estado, mas, na hora de distribuir o bolo, só ficamos
com migalhas, ou seja, com menos de 4%. Chegou a hora de fazer
justiça ao Triângulo. Faz 17 anos que não se constrói nenhuma escola
estadual, que os investimentos nas áreas de saúde e segurança são
menores que nas outras regiões. O Triângulo pede que o Governo do
Estado trate essa região com dignidade, com respeito, porque
contribuímos muito para o desenvolvimento do Estado.

Agradeço a todos os Deputados que votaram favoravelmente a esse
projeto,: ao Líder do Governo, ao nosso Presidente. Continuaremos
cobrando os investimentos. Agora que aprovamos o projeto,
continuaremos fazendo gestões para que o gasoduto do Triângulo
seja viabilizado o mais rápido possível.

Sr. Presidente, quero apresentar requerimento, a partir de
reivindicações dos alunos da PUC-Minas, solicitando informações,
junto ao Magnífico Reitor dessa universidade, Prof. Eustáquio Araújo,
ê questionando o aumento de 17% nas mensalidades. Esse aumento
está bem acima da inflação. Solicitam ainda que o mesmo desconto
dado aos alunos que possuem bolsa seja dado na matrícula e também
que seja feito maior investimento na pesquisa e na extensão. Amanhã
estarei presente na mobilização que reunirá os estudantes de todas as
PUCs.

Esperamos que tenhamos sensibilizado o Prof. Eustáquio, Reitor da
PUC, para resolver esse problema. Esta é uma noite muito feliz,
porque estamos comemorando a possibilidade de o gasoduto chegar
ao Triângulo, a partir de compra de 40% das ações da GASMIG pela
PETROBRAS. Essa é uma reivindicação antiga a que, graças a essa
atuação firme do Governo Federal, será possível atender. Muito
obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, a Bancada do PTB votou
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favoravelmente aos dois projetos, por se tratar de projetos de
desenvolvimento. Mais uma vez, o Governador Aécio Neves acerta
em cheio, ao fazer parcerias e trazer o desenvolvimento, que é o que
tem buscado desde o início do seu mandato. Esse gasoduto será
construído para atender ao Sul de Minas e ao Triângulo. A Secretaria
de Meio Ambiente e o IEF estarão em Uberlândia, no dia 12, para criar
a APA das cidades de Cachoeira Dourada e Capinópolis. Estamos
vendo que o Prefeito de Cachoeira Dourada, José Emílio, terra em
que tenho a alegria de ser majoritário, recebe com alegria, essa idéia
do Governador Aécio Neves de associar a GASMIG à PETROBRAS,
podendo levar para o Triângulo o gás. Também o Governador cria
condições para o desenvolvimento do meio ambiente.

Gostaria também de informar ao povo de Minas Gerais que
levaremos um projeto para avaliação do Presidente da CEMIG,
Djalma Morais, porque estamos vendo que a parceria com a
PETROBRAS é bem-vinda e vai levar desenvolvimento para o Sul e o
Triângulo. Estamos pretendendo que a CEMIG se associe à
PETROBRAS e monte um projeto arrojado de produção de biodiesel.
Com isso, poderemos aproveitar aquelas terras boas, mas com pouca
chuva, para plantar a mamona, possibilitando às empresas poderosas
comprar e fabricar o biodiesel, que contribuirá para o Brasil depender
menos do petróleo e buscar fontes alternativas para o nosso
desenvolvimento. Poderemos incentivar, por meio do plantio da
mamona, os assentamentos feitos no Norte de Minas, cuja população
está passando fome, porque não houve o desenvolvimento agrícola
desses assentamentos. Com essa possível associação da CEMIG
com a PETROBRAS para a construção de uma usina de biodiesel no
Norte de Minas, o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula
poderão promover o progresso e desenvolver essa região, assim
como Aécio Neves está fazendo em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.481/2004, uma vez
que permaneceu em ordem do dia para discussão por seis reuniões;
informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados
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ao projeto o seguinte substitutivo do Deputado Rogério Correia,
que recebeu o n° 2, as seguintes emendas do Deputado Rogério
Correia, que receberam os n os 2 a 4, e as seguintes emendas do
Deputado Gilberto Abramo, que receberam os nos 5 a 7, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com o substitutivo e com as emendas à Comissão de Administração
Pública para parecer:

SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.481/2004
Autoriza o Poder Executivo a promover a liquidação da Minas Gerais

Administração e Serviços Ltda. - MGS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a liquidação

da Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS -, com
instituição autorizada pela Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994.

Art. 20 - Realizado o ativo da empresa e pago o passivo, o valor
remanescente que couber ao Estado será aplicado pelo Poder
Executivo em investimentos de caráter social, ficando vedada a sua
utilização em despesas de custeio.

Ad. 31 - O Poder Executivo encaminhará ao Tribunal de Contas do
Estado memória técnica dos estudos relativos à liquidação da Minas
Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS - e a documentação
sobre a venda do ativo e o pagamento do passivo.

Art. 40 - O Poder Executivo tomará as providências necessárias a
liquidação autorizada no ad. 10 no prazo máximo de trinta dias a
contar da publicação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Rogério Correia

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.481/2004
EMENDA N°2

Suprima-se, no art. 2 0 , a expressão "autárquica e fundacional".
Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Rogério Correia

EMENDA N°3
Suprima-se, no art. 126, a que faz referência o art. 30, a expressão

"de qualquer natureza,".
Rogério Correia
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EMENDA N°4
Suprima-se do art. 1 1 as expressões "pessoal, patrimônio," e

"orçamento, finanças e controle interno,".
Rogério Correia

EMENDA N° 5/2004
Dê-se ao art. 20 do Substitutivo n° 1, a seguinte redação:
"Art. 2° - Fica facultado ao Poder Executivo promover a alteração de

até 1/3 (um terço), por meio de remanejamento e sem aumento de
despesa, da lotação de cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas não integrantes das estruturas básicas, em órgãos da
administração direta e indireta, ouvidos os dirigentes."

Justificação: Ao incluirmos a limitação em até 1/3 de alterações a
serem promovidas pelo poder executivo, estamos democratizando
sobremaneira o processo. Ao substituirmos a expressão
"administração pública direta autárquica e fundacional" por
"administração pública direta e indireta", estamos dando redação
técnica mais adequada, pois as autarquias, fundações e empresas
paraestatais (sociedades de economia mista e empresas públicas)
ficariam amplamente contempladas.

Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Gilberto Abramo

EMENDA N°6/2004
Dê-se ao art. 1 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo poderão atribuir a outro
órgão ou entidade da administração direta e indireta, mediante a
celebração de Acordo de Resultados de que trata a Lei n° 14.964, de
30 de julho de 2003, a gestão de atividades relacionadas com
pesquisa, ciência, tecnologia, informação, pessoal, patrimônio,
serviços gerais, orçamento e finanças, bem como a realização de
procedimentos licitatórios."

Justificação: Ao substituirmos a expressão "administração pública
estadual" por "administração pública direta e indireta", estamos dando
redação técnica mais ampla, em que todos os entes da administração
pública estão abrangidos. Ao ampliar a celebração de acordo de
resultados com a inserção da pesquisa e da ciência, estamos
contemplando estudos técnicos mais balizados para o
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desenvolvimento das mais diversas áreas da máquina
administrativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Gilberto Abramo

EMENDA N°7
Acrescente-se ao art. 2° do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo

único:
"Art. 20 - ..............................
Parágrafo único - Caso seja necessária a alteração, de que trata o

"caput" do art. 20, maior que 1/3 (um terço), esta se dará por
aprovação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Justificação: Ao incluirmos o parágrafo único, que prevê em até 1/3
a possibilidade de alterações a serem promovidas pelo Poder
Executivo, estaremos democratizando sobremaneira o processo, com
a participação do Poder Legislativo.

Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Gilberto Abramo

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 11, às 9 horas, e para a reunião especial 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 62* REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2* SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15* LEGISLATURA, EM 11/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2* Parte

(Ordem do Dia): 2* Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n°. 1.800/2004; aprovação; declarações de voto - Questão de ordem -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.795/2004; discurso
do Deputado Rogério Correia; questão de ordem; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Leite - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

-
0 Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a 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 a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na ? Fase.

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

reunião as Propostas de Emenda à Constituição nos 41/2003 e
79/2004, bem como o Projeto de Lei n° 1.855/2004: apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

n° 1.800/2004, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$83.924.000,00 ao orçamento fiscal do
Estado, em favor do Ministério Público do Estado. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, essa é uma solicitação

do Ministério Público de um crédito suplementar no valor de
R$83.924,000,00 ao orçamento fiscal do Estado. Todos nós,
particularmente eu, somos defensores do serviço que nos presta o
Ministério Público, com muita consciência. Sem sombra de dúvida, ele
é um dos poderes mais respeitados no Brasil e tem papel fundamental
na fiscalização não só em Minas Gerais como no País. Há uma
discussão no País, e nós, da Bancada do PT e do PCdoB, assinamos
solicitação ao Presidente Lula e ao Ministro José Dirceu para que
interfiram, de forma democrática, a fim de que o Ministério Público
continue a ter os poderes que tem, inclusive o de fiscalização. Essa
polêmica instalou-se no País, e defendo que o Ministério Público
tenha também essa função, porque precisamos dela. O Ministério
Público passa agora, aliás, a ser parceiro na fiscalização do Bolsa-
Família. Então, não podemos negar ao Ministério Público um pedido
de dotação orçamentária, até pelo serviço prestado por ele em
diversas áreas, como a dos direitos humanos, a do combate ao crime
organizado e a ambiental. Enfim, em todas as áreas, o Ministério
Público ajuda-nos muito.

Mas também não poderia deixar de fazer uma cobrança a ele: o
estabelecimento do teto salarial na instituição. Isso já foi feito no
Poder Executivo e no Poder Legislativo, e é algo constitucional, mas,
infelizmente, o Ministério Público, até hoje, silenciou-se quanto ao teto
salarial. Ele próprio, no passado, elaborou uma carta de intenção com
a Assembléia Legislativa para o estabelecimento de um teto salarial
até mesmo para os Deputados. Agora, há um silêncio do Ministério
Público quanto a estabelecer, no órgão, um teto. Como ele não dá o
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exemplo, também o Tribunal de Contas não estabelece um teto
salarial.

É evidente que não deixaríamos de aprovar o pedido de
suplementação orçamentária, mas também não posso deixar de fazer
esse alerta, essa reclamação e essa denúncia quanto ao silêncio do
Ministério Público no que diz respeito à fixação do teto salarial na
instituição.

Deveria ser ele, aliás, o principal órgão a cobrar do Tribunal de
Justiça, da Assembléia Legislativa, do Estado e do Tribunal de Contas
o estabelecimento do teto. Aqui demos exemplo; o Executivo deu
exemplo, mas o Tribunal de Contas finge que não existe um teto
salarial estabelecido no Brasil.

Assim, a nossa aprovação serve também como alerta ao Tribunal de
Contas. E preciso estabelecer o teto, senão ficará difícil conceder
suplementaçâo orçamentária. Quanto ao ajuste necessário da
Constituição no que diz respeito a altos salários, o Ministério Público
finge simplesmente que essas questões não existem, que não é
preciso estabelecer um teto.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente.
Creio que a Assembléia Legislativa dá apoio ao Ministério Público
porque entende a importância do seu trabalho, especialmente no
momento em que esse órgão tão importante para a democracia no
nosso País recebe uma grande pressão do Governo Federal, que quer
controlá-lo.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com todos os partidos,
com todos os parlamentares, dá exemplo da importância e da atuação
do Ministério Público. Creio que é dessa maneira como fez a
Assembléia Legislativa nesta manhã que se deve agir, dando
condições e recursos para que o Ministério Público trabalhe, e não
como age o Governo Federal, que quer calá-lo.

Portanto, Sr. Presidente, votamos favoravelmente acompanhando a
orientação desta Assembléia, dando condições ao Ministério Público
de realizar o seu trabalho. O meu partido, o PSB, juntamente com os
demais, concede ao Ministério Público condições de continuar o seu
trabalho no Estado. E dessa maneira que estaremos cooperando com
a democracia no País, e não pressionando o Ministério Público, que
deve estar livre para realizar as suas investigações.
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A pressão que tem recebido não contribui com a democracia no

nosso Pais. O Ministério deve estar livre para desenvolver o seu
trabalho, e a Assembléia Legislativa, nesta manhã, mostrou como age
democraticamente com todos os partidos votando unanimemente a
dotação orçamentária para o trabalho do Ministério Público. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apresento uma

questão de ordem pedindo a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião
por inexistência de quórum, visto o esvaziamento do Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
número regimental para a continuação dos trabalhos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.795/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$35.200.000,00 ao orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais
em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, o
projeto de abertura de crédito suplementar de R$35.200.000,00 ao
orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas foi
enviado pelo Governador Aécio Neves a esta Casa, por solicitação
desse egrégio Tribunal.

Encontra-se nesta Casa, ainda em discussão, a prestação do
Tribunal de Contas, bem como duas emendas à Constituição muito
importantes acerca do Tribunal de Contas, fruto de Comissão Especial
nesta legislatura, formada a meu pedido e que teve como relator o
Deputado Antônio Andrada. Como relator, ele fez uma série de
observações. Participei dessa comissão, assim como os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar e outros. Constatamos que
inúmeras modificações deveriam ser feitas no Tribunal de Contas.

Não obtivemos nenhuma resposta do Tribunal em relação às
diversas sugestões que fizemos. Poderia enumerá-las e ler esse
relatório novamente, mas absolutamente nada foi absorvido, O
Tribunal de Contas não deu a menor satisfação das sugestões de
alteração da Assembléia Legislativa.
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Agora, o Tribunal de Contas nos solicita um crédito suplementar.
Devemos fazer uma discussão mais aprofundada para saber por que
o Tribunal de Contas quer essa suplementação orçamentária.

Insisto com o Presidente Rêmolo Aloise que esta discussão deve ser
feita com um número de Deputados maior. Embora V. Exa. tenha
computado a presença de 26 Deputados, não é o que vejo em
Plenário. Gostaria de fazer esta discussão com o Plenário mais cheio
para aprofundar-nos na discussão sobre o Tribunal de Contas.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correa - Solicito a V. Exa. que verifique a não-

existência de quórum para retomarmos este assunto com o Plenário
mais representativo.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, dos Projetos de Lei nos 1.795, 1.796,
1.797, 1.798 e 1.799/2004, uma vez que permaneceram na 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 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

236/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 236/2004, de autoria das

entidades Fórum Mineiro de Educação Infantil - FMEI -, Fundação Fé
e Alegria e Frente de Defesa - DCA -, sugere ações de habilitação e
capacitação de profissionais da educação infantil que lecionam para
crianças de O a 6 anos, bem como ações de formação de gestores
públicos para consolidar a integração da educação infantil nos
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sistemas de ensino.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação, Cultura e Turismo, pretende proporcionar aos professores
que atuam na educação infantil desempenho profissional adequado à
faixa etária.

Conforme esclarece o Plano Nacional de Educação, "na distribuição
de competências referentes à educação infantil, tanto a Constituição
Federal quanto a LDB são explícitas na co-responsabilidade das três
esferas de governo - Municípios, Estado e União - e da família. A
União e os Estados atuarão subsidiariamente, porém
necessariamente, em apoio técnico e financeiro aos Municípios,
consoante o art. 30, VI da Constituição Federal".

Os argumentos a favor da atenção às crianças até 6 anos são de
diversas ordens. O que mais ressalta é o fato de a educação ser
elemento constitutivo da pessoa, como meio de condição de
formação, integração social e realização social. Para a consecução
desses objetivos, torna-se imprescindível a capacitação dos
professores, tendo em vista sua atuação como mediadores no
processo de desenvolvimento e aprendizagem. Para lecionar para
crianças da pré-escola, torna-se imprescindível o conhecimento de
bases científicas do desenvolvimento infantil, o que requer formação
permanente.

As entidades propuseram ainda que a Secretaria de Estado de
Educação seja parceira do Programa Pró-Infantil do Governo Federal.
Esse programa consiste na habilitação de professores leigos que
atuam no ensino infantil. Se houver possibilidade de celebração de
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convênio com a União para habilitação de professores leigos do
Estado, certamente o Poder Executivo se manifestará, sem
necessidade de que se inclua esta ação no PPAG.

Para atender à reivindicação de que os professores do ensino
infantil sejam capacitados, sugerimos a emenda ao PPAG a seguir
apresentada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 236 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Programa P0281 - Cooperação Estado e Município,
Anexo 1, pág. 70, a ação "capacitação de profissionais da educação
infantil", com as metas abaixo descritas:

* - A Tabela referente à Emenda ao Projeto de Lei N° 1.693/2004 foi
publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 18.11.2004.

Finalidade: proporcionar aos professores de crianças até 6. anos
oportunidade de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional.

Justificativa: ação incluída com vistas a fornecer apoio técnico e
financeiro aos municípios para o atendimento da educação infantil.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da descrição foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.11.2004.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Gustavo Valadares, Presidente - André Quintão, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

238/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 238, da Deputada Maria Tereza

Lara, sugere seja implementada a merenda escolar gratuita para o
ensino médio.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
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proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, a, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias - 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1,
pretende assegurar aos alunos do ensino médio a oferta de merenda
escolar.

Pelo segundo ano consecutivo, reivindica-se a extensão do
programa de alimentação escolar para alunos matriculados no nível
médio de ensino. A proposta foi aprovada na forma da Subemenda n°
1 à Emenda n°23 ao Projeto de Lei n° 1.118/2003, porém, foi incluída
tão-somente na descrição inicial da carteira de projetos estruturadores
como ação do Programa Universalização e Melhoria do Ensino Médio,
não tendo sido a ela atribuída metas físico-financeiras.

Consideramos que se trata de fato de uma justa reivindicação, uma
vez que é plenamente reconhecido que o acesso à alimentação
constitui um fator determinante da permanência do estudante na
escola. As dificuldades vivenciadas pelos alunos do ensino médio
público, principalmente entre os que freqüentam a escola no período
noturno, são as mesmas dos alunos matriculados no pré-escolar e no
ensino fundamental, que são os níveis de ensino hoje beneficiados
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O Estado possui a obrigação constitucional de universalizar o ensino
médio, e Minas Gerais tem alcançado níveis de excelência no
cumprimento dessa meta, nos últimos dois anos. Diante disso, nada
mais pertinente que implementar o benefício da merenda escolar, que
sem dúvida constituirá uma eficaz estratégia de combate à evasão
escolar naquele nível de ensino.

Como o Estado não conta com fontes de financiamento específicas
para a manutenção do ensino médio, como ocorre com o ensino
fundamental, entendemos que o alcance de um novo programa de

rÁ



554

alimentação escolar seja desenvolvido de forma gradativa,
beneficiando-se, primeiramente, os alunos matriculados no período
noturno, residentes em regiões de baixo 10H. Assim, sugerimos que a
proposta seja acatada na forma de emenda apresentada ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°238, na forma da emenda a seguir apresentada:
EMENDA AO PROJETO DE LEI P4° 1.893/2004

Inclua-se no Programa n° 0310 - Universalização e Melhoria do
Ensino Médio, pág. 81, Anexo 1, e pág.158, Anexo II, a Ação
"Alimentação Escolar para o Ensino Médio", com as seguintes metas:

* - A Tabela das metas foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.11.2004.

Finalidade: suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos
alunos do ensino médio da rede estadual matriculados no turno
noturno, em municípios com índice de Desenvolvimento Humano -
10H - igual ou menor que 0,650.

Justificação: a ação já havia sido incluída no Programa P0310, por
meio da Subemenda n° 1 à Emenda n° 23 ao Projeto de Lei n°
1.118/2003, mas não consta como ação orçamentária nos anexos da
Lei n° 15.033, de 2004 com metas físico-financeiras para 2005-2007.

• seguinte adaptação deverá ser efetuada:
• ação P204 - Fornecimento de mata-burros, vinculada ao Programa

P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários deverá ser
alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da descrição foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.11.2004.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Gustavo Valadares, Presidente - André Quintão, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

250/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 250, de autoria da União Estadual

dos Estudantes de Minas Gerais - UEE-MG -, propõe a construção do
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Campus-BH da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
sob a total responsabilidade do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10111/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1,
pretende que o campus da UEMG em Belo Horizonte seja construído
sob a total responsabilidade do Estado.

Por meio do Programa P01 58, previa-se a urbanização de uma área
de 4.823m2 para a construção do "campus", com recursos
orçamentários da ordem de R$540.000,00 para o exercício de 2004. O
mesmo programa previa a construção de uma área de 2.688m 2 para
abrigar a Escola de Design. No entanto, as metas físico-financeiras
previstas para o exercício de 2004, correspondentes às duas ações
citadas, não foram cumpridas.

No projeto de revisão do PPAG, sugeriu-se a exclusão da ação
"Construção da Escola de Design", sob a justificativa de que a obra
será realizada no modelo de parceria público-privada. Excluindo-se
essa ação do Programa P0158, permanece no planejamento
governamental a ação P689 - Execução da Infra-Estrutura e
Urbanização, cuja meta para 2005-2007 é urbanizar uma área de
7.235m2, utilizando-se para tal R$1.800.000,00 oriundos do tesouro
estadual.

Há 14 anos a sociedade anseia pela efetiva implantação da
Universidade do Estado, em especial a construção do "campus' de
Belo Horizonte em prédios próprios e adequados às atividades
acadêmicas das unidades da Capital. Tal medida é fundamental para
que a instituição continue a atender aos seus objetivos dentro do
reconhecido padrão de excelência que caracteriza os cursos



556

oferecidos.
Dessa forma, entendemos que a construção do campus da UEMG

em Belo Horizonte não pode mais ser protelada. Com  fim de manter o
compromisso assumido pelo Estado em seu planejamento de metas
para 2004-2005, sugerimos, por meio da emenda apresentada ao final
deste parecer, que sejam atualizadas as metas físico-financeiras
previstas para os exercícios de 2006 e 2007, que deverão incorporar
os valores ainda não executados. Essa medida garante que o Estado
execute os projetos iniciais necessários à construção do "campus",
ainda que formalizada a parceria público-privada, dentro das metas
estimadas, mantendo-se a coerência com o planejamento das ações e
com a proposta orçamentária para 2005, que prevê a elaboração de
projetos e execução de obras iniciais para a construção do "campus"
de Belo Horizonte.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°250, na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Programa n° 158 - Construção do Campus da UEMG,
pág. 51, Anexo 1, a Ação "Execução da Infra-Estrutura e Urbanização",
com as seguintes metas:

* - A Tabela das metas foi publicada na edição do 	do
Legislativo" de 18.11.2004.

Finalidade: executar projetos de infra-estrutura e urbanização do
terreno para construção do "campus" de Belo Horizonte da UEMG.

Justificação: a ação já existe no Programa P0158; porém faz-se
necessário atualizar as metas físico-financeiras para os exercícios de
2005-2007.

A seguinte adaptação deverá ser efetuada:
A ação P204 -fornecimento de mata-burros, vinculada ao Programa

P0155; melhoria da infra-estrutura de acessos viários - deverá ser
alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da descrição doi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.11.2004.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

337/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 337/2004, de autoria do Fórum

Mineiro de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência
Social de Belo Horizonte, Frende de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Conselho Regional de Serviço Social e Pastoral do
Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a alteração da
denominação da ação P359 para "Centros de Atenção Básica e
Especializada de Assistência Social", a fim de que o Estado possa
receber transferências da União para a prestação de serviços de
proteção social básica nos municípios em gestão estadual
(manutenção da fonte 24 do P509, para financiamento dos municípios
em gestão estadual).

Publicada no "Diário do Legislativo", em 13111/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em pauta, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende a alteração da denominação
da Ação P359 - Centros de Atenção Especializada de Assistência
Social - para "Centros de Atenção Básica e Especializada de
Assistência Social", a fim de que o Estado possa receber
transferências da União para a prestação de serviços de proteção
social básica nos municípios em gestão estadual da assistência social.
Ressalte-se que a Ação P359 foi incluída no projeto estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" (programa 0622), pelo
projeto de lei de revisão do PPAG, como conseqüência da aglutinação
das ações "Equipe de Agentes Sociais" e "Núcleo de Apoio à Família"
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e com a finalidade de apoiar os municípios, por meio do co-
financiamento, viabilizando o atendimento socioassistencial básico às
famílias em situação de vulnerabilidade e potencialização de sua rede
de proteção social local.

A intenção dos proponentes é a de adequar a Ação P359 à
nomenclatura utilizada pela Política Nacional de Assistência Social e
pelo Sistema único de Assistência Social, em regulamentação pelo
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que
diferencia ações de proteção social básica de ações de proteção
social especial, em vista do nível de complexidade exigido do serviço
e da situação de vulnerabilidade pessoal e social do público atendido.
A preocupação é a de garantir que as ações de proteção social básica
e de proteção social especial possam ser desenvolvidas nos centros
instituídos pela ação P359, mesmo nos municípios que não tenham
implantado a institucionalidade de assistência social requerida para a
gestão local desses serviços e que se encontrem em gestão estadual
da assistência social. Assim, a mudança na denominação da Ação
P359 visa a garantir o atendimento à população com ações de
proteção social básica e de proteção social especial pelos centros que
ela institui.

Essa mudança se faz necessária apenas na denominação da Ação
P359, uma vez que sua finalidade já prevê a realização de ações de
proteção social básica. Em vista disso, julgamos por bem acolher a
proposta, com a apresentação de emenda ao Projeto de Lei n°
1.893/2004.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta da Ação

Legislativa n° 33712004, na forma da seguinte emenda.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N°1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, alterar a denominação da ação P359 -
Centros de Atenção Especializada de Assistência Social - dando-lhe a
seguinte redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social".

No Anexo II - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
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Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, alterar a denominação da ação P359 -
Centros de Atenção Especializada de Assistência Social -, incluída no
projeto estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas"
(programa 0622),dando-lhe a seguinte redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social".

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.817/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Guarda Mirim de Sabinópolis, com
sede no Município de Sabinópolis.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, sem fins lucrativos, afirma um compromisso

de largo espectro social com a comunidade de Sabinópolis.
Fundada em 2000, agrega em seus quadros jovens na faixa etária

de 11 a 17 anos, preparando-os para exercerem atividades
profissionais.

• Com ênfase na construção da cidadania, particularmente na
educação moral e cívica, oferece aos alunos, sem prejuízo das tarefas
estudantis regulares, atividades de lazer, cultura e esportes.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.817/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.821/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
1.82112004 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Promoção e Ação Social - APAS -, com sede no Município de Montes
Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Promoção e Ação Social é entidade civil, sem fins

lucrativos, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades
sociais e assistenciais.

No âmago de seu objetivo, visa proteger a saúde da família, da
maternidade, da infância e da velhice, bem como prestar auxílio aos
mais necessitados.

Busca, também, melhorar a infra-estrutura do perímetro urbano onde
está situada.

Além disso, divulga o esporte, o lazer e a cultura como forma de
integração social.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°1.821/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.843/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Passos, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Lar Bom Pastor de Baguari,
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com sede no Município de Governador Valadares.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem

• agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Lar Bom Pastor de Baguari, entidade sem fins lucrativos, é

marcadamente beneficente.
Em funcionamento desde 1989, consolida seu papel social no

Distrito de Baguari, em Governador Valadares, voltada para o amparo
aos menores carentes e aos idosos desassistidos. Canaliza suas
atividades para os campos da saúde e da alimentação e, num esforço
constante, capta recursos e equipamentos, doando-os aos
necessitados para que possam subsistir de maneira digna.

Em vista de sua atuação, a referida entidade merece o título de
utilidade pública.

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

1.843/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintâo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.850/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
1.850/2004 visa declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Gouveia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, fundado em 1997, tem

como objetivo principal prestar assistência a pessoas idosas e
necessitadas. Para atingir suas metas, mantém abrigos e presta
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assistência médica e odontológica, além de distribuir roupas e
remédios para idosos e famílias carentes.

Por meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção de tais
ações, a entidade contribui com a sociedade de forma efetiva. Em
virtude do alcance de sua obra, acreditamos que ela é merecedora do
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.850/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.851/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, com sede no Município de Montes Claros.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Montes Claros, no

cumprimento do disposto em seu estatuto, vem consolidando seu
papel social, fato reconhecido pela comunidade montesclarense.

Voltada para o amparo e o acolhimento de crianças órfãs do sexo
feminino, presta às internas a assistência social possível, buscando
prepará-las para exercerem um papel útil na comunidade. Fornece-
lhes abrigo e alimentação, assistência médico-hospitalar, educação,
apoio moral e religioso.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.851/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
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André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.852/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora
d'Abadia, com sede no Município de Uberaba.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Funcionando desde 1988, a Creche Comunitária Nossa Senhora

d'Abadia está voltada para o amparo a crianças carentes de ambos os
sexos, preferencialmente as menores de 7 anos e moradoras do
bairro onde se situa, facilitando o cotidiano das famílias assistidas.

Em regime de semi-internato, proporciona auxílio moral, material,
educacional e psicológico aos menores sob seus cuidados.

De inspiração cristã, não faz discriminação, sendo o seu lema a
solidariedade e o dever cívico.

Mantém programas que visam proporcionar, excepcionalmente, o
ensino de 1° grau a crianças carentes de 7 a 11 anos e cursos
profissionalizantes.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.852/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.864/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n° 276/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
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objetivo seja dada a denominação de Marlene Martins Reis à
Escola Estadual de Ensino Fundamental - séries finais e ensino médio
-, situada no Município de Pratinha.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo

colegiado da referida Escola Estadual de Ensino Fundamental, o qual,
por unanimidade dos votos de seus integrantes, homologou a
indicação do nome de Marlene Martins Reis para denominação
daquele estabelecimento de ensino, como tributo e reconhecimento ao
seu trabalho, bem como aos relevantes serviços prestados à
população pratinhense.

Cabe ressaltar que, convidada a se manifestar sobre a pretendida
alteração de nome, a Secretaria de Estado da Educação ratificou a
decisão do referido colegiado escolar.

A homenageada nasceu em 1938 e faleceu em 1991, destacando-se
pela dedicação ao trabalho em prol do interesse público.

E justo, portanto, prestar a homenagem que lhe deseja prestar o
Estado, atendendo ao manifesto desejo dos seus conterrâneos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.864/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.86512004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na qualidade de Governador do Estado,
fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 27712004, o projeto
de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de
Professor Bandeira à escola estadual de ensino fundamental (séries
iniciais) situada no Município de Frutal.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "b", do
Regimento Interno,

Fundamentação
Para o exame de mérito da proposição, cabe ressaltar que é

oportuna a indicação do nome de Professor Bandeira para denominar
a escola estadual de ensino fundamental (séries iniciais) situada no
Município de Frutal.

Tal entendimento deve-se ao fato de que, em reunião realizada no
dia 19/3/2004, o colegiado da escola homologou a referida
denominação, por unanimidade dos votos dos seus membros.

E também meritória a atitude de se prestar a essa saudosa
personalidade a devida homenagem, em reconhecimento aos
relevantes serviços oferecidos à comunidade de Frutal.

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

1.865/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.870/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°
1.870/2004 visa declarar de utilidade pública o Conselho Particular da
Sociedade São Vicente de Paulo - Paróquia de Santa Teresa e Santa
Teresinha, com sede nesta Capital.

A matéria foi preliminarmente examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O mencionado Conselho presta serviços gratuitos e permanentes

em obras sociais mantidas por instituições vicentinas, como lares de
idosos, creches, escolas, hospitais. Entre os serviços prestados,
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destacam-se o fornecimento de cestas básicas às famílias
carentes, a disponibilidade de reforço escolar para crianças, o
oferecimento de cursos gratuitos, visando à capacitação profissional
das pessoas interessadas. Além disso, coloca à sua disposição,
gratuitamente, uma psicóloga, uma professora de educação física e
uma assistente social.

Todas essas atividades são mantidas com doação e contribuição da
sociedade local e visam amenizar o sofrimento das famílias mais
necessitadas, melhorando a sua qualidade de vida.

Posto isso, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em turno único,

do Projeto de Lei n° 1.870/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.880/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
1.880/2004 visa declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Francisco Sá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
O Asilo São Vicente de Paulo é sociedade civil, sem fins lucrativos,

que desenvolve atividades, essencialmente, de caráter assistencial.
Tem como objetivos abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
assistir e promover a família e os idosos, além de combater a fome e a
pobreza.

Não faz distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político,
religioso ou condição social. Assim agindo, promove pessoas à
margem da sociedade, soerguendo-as para uma vida mais digna.
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Em vista do caráter filantrópico da instituição, somos favoráveis a

que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.880/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.881/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.881/2004 visa a declarar de utilidade pública a Associação Eldorado
de Apoio à Vida, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Eldorado de Apoio à Vida, sem fins lucrativos, possui

como objetivo primordial congregar os pais de alunos do Centro
Clínico-Pedagógico Eldorado, para estimular o desenvolvimento
psicopedagógico de seus filhos excepcionais, proporcionando-lhes a
sua integração familiar e social. Para alcançar suas metas, conta com
o apoio e a colaboração da diretoria, dos professores e dos técnicos
do referido estabelecimento. Promove reuniões, cursos, palestras e
festividades para o melhor desempenho de suas atividades.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°1.881/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.887/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°
1.887/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Arcos, com sede nesse
município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.

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

Fundamentação
A Associação tem por finalidade reivindicar junto aos órgãos

públicos a execução de políticas de proteção para os aposentados,
pensionistas e idosos, buscando assegurar seus direitos de cidadania,
dignidade, respeito e participação social.

Desenvolve, ainda, programas voltados para a sua elevação cultural
e espiritual, mantendo-os, dessa forma, com a mente mais lúcida e
com o moral elevado.

Em vista do caráter filantrópico da instituição, somos favoráveis a
que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública.

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

1.887/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.888/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria
1.888/2004
Resgate J0
Lagoas.

Examinada
Constituição

i do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°
visa declarar de utilidade pública a Comunidade de
io Batista - CRJB -, com sede no Município de Sete

a matéria preliminarmente pela Comissão de
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comunidade de Resgate João Batista - CRJB - desenvolve um

trabalho de largo alcance 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 auxiliá-los na sua recuperação.

Mantém, para tanto, espaços adequados para a execução de suas
obras filantrópicas, como sítios e casas em áreas rurais.

Ao amparar a infância, a adolescência e os idosos, estabelece um
padrão de solidariedade humana.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.888/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.890/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 1.89012004
visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Córrego Bom Retiro e Braço Forte, com sede no Município de Santa
Margarida.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Moradores do Córrego Bom Retiro e Braço Forte,

dotada de personalidade jurídica, tem como finalidade, entre outras,
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representar a comunidade junto aos órgãos públicos, levando as
suas reivindicações.

Promove vasta obra assistencial na área de saúde pública.
Implementa, ainda, atividades esportivas, sociais e culturais, visando

integrar a população local.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.890/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.894/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu
Casa Guimarães Rosa de Cordisburgo - AAMCGR -, com sede no
Município de Cordisburgo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é, de fato, a concretização de uma proposta

comunitária por meio da qual os cidadãos se organizam para manter e
conservar um patrimônio histórico e artístico que alicerça as bases
culturais da sociedade. A divulgação do acervo do Museu Casa
Guimarães Rosa e do Grupo de Contadores de Estórias Miguilim é
prioridade em que trabalha.

Ao estimular a ampliação do museu e executar programas e projetos
da Associação, a sociedade não só de Cordisburgo, mas também a
mineira se beneficia.

Por outra vertente, ela desenvolve proposta assistencial, amparando
a infância, a maternidade e a velhice em variadas ações nos campos
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da saúde, da cultura e da educação, promovendo uma genuína
inclusão social.

Por tudo isso, a entidade é merecedora da concessão do título de
utilidade pública.

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

1.894/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.896/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.896/2004
visa declarar de utilidade pública a Associação de Amparo aos Idosos
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Senador Modestino
Gonçalves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o ad. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Amparo aos Idosos São Vicente de Paulo, entidade

civil sem fins lucrativos, visa empreender ações destinadas a auxiliar
os idosos carentes, mantendo, inclusive, residência para acolhê-los.
Ampara, também, pessoas portadoras de deficiências físicas, além de
promover iniciativas visando proteger a saúde da família, da
maternidade e da velhice.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.896/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.900/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Maria
da Fé, com sede nesse município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo de Maria da Fé, fundado em 1940, é

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a
prática da caridade cristã no campo de assistência social e da
promoção humana.

Para alcançar seus objetivos, mantém estabelecimento destinado a
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
auxílio material, apoio moral e espiritual, visando à preservação de
sua saúde física e mental.

Por sua atuação, a referida entidade merece ser declarada de
utilidade pública.

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

1.90012004, em turno único, com a Emenda n° 1, formulada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.902/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°
1.902/2004 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Mato do Engenho, com sede no
Município de Curvelo.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Moradores do Mato do Engenho de

Curvelo, fundada em 13/4/87, é entidade civil sem fins lucrativos.
• Suas metas principais são a promoção da união dos seus habitantes
e a coordenação de ações que objetivem o seu bem-estar.

Dessa forma, promove e assiste pessoas carentes, especialmente
crianças até 6 anos de idade, dando-lhes educação, alimentação,
saúde e noções básicas de higiene. Implementa, ainda, atividades
esportivas, cívicas e culturais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.902/2004, em turno único.
• Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°811/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em pauta cria o
Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna - CAMMA - e dá
outras providências.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição
com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentou.

Posteriormente, 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 Vil, do Regimento Interno.

•	Fundamentação
A proposição sob comento cria o Cadastro Mineiro de Controle da
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Mortalidade Materna - CAMMA -, que tem por objetivo o registro de
dados e informações acerca das mortes maternas ocorridas no
Estado.

A morte e os dados sobre a gestante, o acompanhamento realizado
durante o pré-natal e as prováveis causas do óbito serão registrados
em formulário próprio pelos hospitais, que enviarão essas informações
à Secretaria de Estado da Saúde, que ficará responsável pela
manutenção do cadastro.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame da
proposição, identificou vício de inconstitucionalidade, pois esta propõe
a criação de um cadastro na estrutura do Poder Executivo, e
acrescentou a Emenda n° 1. Com  a finalidade de corrigir equívocos de
natureza constitucional, essa comissão apresentou as Emendas n° 2 e
3.

A Comissão de Saúde, após uma análise acurada, aprovou a
posição da Comissão anterior no que tange à questão formal e acatou
parcialmente as sugestões propostas; todavia, essa comissão
entendeu que a política de prevenção da mortalidade materna deve
ter abrangência maior no Estado. Assim sendo, sugeriu uma
alternativa mais ampla ao projeto em pauta, levando em consideração
todas as atividades ligadas ao combate à mortalidade materna, e
apresentou o Substitutivo n° 1.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
apreço não provocará nenhum impacto, porquanto o art. 2 0 do
substitutivo estabelece que o Estado promoverá, no âmbito do
Sistema único de Saúde - SUS - o registro permanente de dados e
informações sobre óbitos matemos ocorridos em seu território, por
meio da criação do Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade
Materna - CAMMA.

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

811/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Saúde, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.168/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

•	 Relatório
• De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em tela cria o
Projeto de Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, por ela apresentado. Em seguida, a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da
matéria, apresentando-lhe o Substitutivo n°2.

Vem agora a proposição a este órgão colegiado para ser apreciada
sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe cria o Projeto Núcleos Esportivos de

Treinamento e Pesquisa com o objetivo geral de fomentar o
surgimento e a manutenção de atletas, detectando, promovendo e
aperfeiçoando o talento esportivo no Estado, com vistas a consolidar a
prática de esportes como meio de resgate da cidadania.

A proposição prevê a celebração de convênios ou termos de
cooperação com universidades, empresas e órgãos federais, com o
objetivo de possibilitar a capacitação e o treinamento de recursos
humanos, assim como a reforma, construção e estruturação de
núcleos e centros esportivos.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
apontou dispositivos do projeto contrários às Constituições da
República e do Estado, relacionados à implantação de ações
administrativas de competência do Poder Executivo, razão pela qual
apresentou o Substitutivo n° 1, que propõe a instituição de uma
política estadual de desporto.

Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, em sua análise de mérito, opinou por apresentar o
Substitutivo n° 2, trazendo para o projeto algumas contribuições da 1
Conferência Estadual do Esporte e da 1 Conferência Nacional do
Esporte, além de dar seqüência mais racional aos artigos.
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No âmbito de competência desta Comissão, entendemos que o

projeto de lei não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. As ações derivadas do projeto poderão ser
materializadas por meio de programas estruturantes constantes no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004/2007, que
prevê a aplicação de R$13.099.500,00 em programas de desporto e
lazer, cujo objetivo principal é auxiliar na organização do desporto no
Estado. Dentre os principais projetos, destacam-se o Projeto
Curumim, direcionado para crianças e adolescentes, os Jogos do
Interior de Minas - JIMI - e o apoio financeiro e técnico a entidades e
Prefeituras para políticas de fomento ao esporte.

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

1.168/2003 na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.564/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto em tela
proíbe a venda, para consumo no local, de bebidas alcóolicas nos
postos de gasolina localizados nas áreas urbanas do Estado.

Publicada em 16/4/2004, foi a proposição encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

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

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é proibir a venda, para consumo no

local, de bebidas alcóolicas em postos de gasolina localizados em
nosso Estado. Tal medida, segundo a autora, visa coibir o grande
número de vítimas de acidentes de trânsito em nosso território
causados por ingestão de bebida alcóolica. No Brasil, cerca de 50 mil
pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos, e a maioria
desses acidentes tem como causa o álcool ingerido pelos condutores
dos veículos. As lojas de conveniência dos postos são um forte
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atrativo para a ingestão de bebidas, e o projeto visa proibir tal
prática. Portanto, ele ajudará a combater dois males de nossa
sociedade: o consumo de álcool é os acidentes de trânsito.

Estudos da Organização Mundial de Saúde - OMS - mostram que o
consumo de álcool representa 9,7% de perda em relação a anos de
vida. Isso tem um enorme impacto nos custos sociais dos países em
desenvolvimento. Baseada nesses estudos, a OMS fez uma série de
recomendações para a redução do consumo do álcool, entre elas a
diminuição do acesso, por meio da redução do número de pontos de
venda, além do aumento de preços, controle da propaganda,
intervenção nas escolas e redes de tratamento. Assim, o projeto em
tela segue tais recomendações, ao tomar a iniciativa de redução nos
pontos de venda.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, os gastos
com intemações decorrentes do uso indevido do álcool e outras
drogas ultrapassaram os R$310.000.000,00, no triênio 1995-1996-
1997, com o alcoolismo ocupando o quarto lugar no grupo de doenças
mais incapacitantes.

A Lei n° 11.547, de 1994, proíbe a venda de bebidas alcoólicas em
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados às
margens das rodovias estaduais. Assim, entendemos que devemos
adequar o objetivo do projeto à legislação em vigor, razão por que
apresentamos o Substitutivo n° 1 , que acrescenta parágrafo único ao
art. 1° dessa lei. Dessa forma, estaremos também fazendo um uso
mais racional do processo legislativo, evitando a proliferação
excessiva dos ordenamentos legais.

Informamos, ainda, que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei
n? 14812003, do Senador Marcelo Crivella, que proíbe a
comercialização de bebidas alcóolicas em condições de consumo
imediato, em postos de gasolina e suas lojas de conveniência. A
Câmara Municipal de São Paulo aprovou projeto de lei semelhante,
que proíbe a venda de bebidas alcóolicas em postos de gasolina e em
suas lojas de conveniência.

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

1.564/2004, no V tumo, na forma do Substitutivo n° 1 , a seguir
apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.547, de 27 de julho de 1994, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se ao art. 1 0 da Lei n° 11.547, de 27 de julho de

1994, o seguinte parágrafo único:
"Art. 1°- ............................
Parágrafo único - A proibição de que trata este artigo abrange a

venda, para consumo no local, em postos de combustíveis e serviços,
bem como em suas lojas de conveniência, localizados nas áreas
urbanas do Estado de Minas Gerais.".

Art. 20 - Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 2 0 da Lei n°
11.547, de 27 de julho de 1994;

"Art. 20 - .............................
IV - aplica-se o disposto nos incisos 1 e li aos postos de

combustíveis e serviços situados nas áreas urbanas.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Sidinho do

Ferrotaco.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.575/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n°
1.575/2004 dispõe sobre a política estadual de incentivo à cultura do
bambu e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Posteriormente, em virtude de requerimento do autor, foi a
proposição encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial para receber parecer quanto ao mérito.

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

Fundamentação
A proposição em análise busca instituir política estadual de incentivo

à cultura do bambu. A fim de se alcançar tal objetivo, foi definido
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conjunto de diretrizes e instrumentos para implementação da
política proposta.

O autor da proposição destaca o bambu como produto promissor
para o agronegócio, que pode ser tão rentável quanto as demais
culturas agrícolas, como o amendoim, a soja, a cana-de-açúcar, o
milho e o café, pela potencialidade que apresenta. Em sua
justificação, ele alega que o incentivo à produção de bambu, por meio
de políticas públicas, trará conseqüências benéficas para a economia
do Estado, podendo resultar na criação de novos "pólos bambuzeiros".
Argumenta que os móveis de bambu, quando industrializados, são
vistos com bons olhos no exterior. O cultivo desse produto poderia
resultar em aumento na exportação e, por conseqüência, em geração
de novos empregos.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial promoveu
acurada análise da matéria, atendo-se ao mérito, oportunidade em
que não vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à sua
tramitação. Chamou atenção para as diversas vantagens da cultura do
bambu, entre elas, o custo quase irrisório, uma vez que o produto não
exige fertilização nem qualquer ação onerosa para o produtor rural.
Contudo, objetivando o aprimoramento da matéria, a referida
Comissão ofereceu-lhe as Emendas n°5 1 a 3, não só revisando o art.
1°, como corrigindo o excesso de detalhes das diretrizes da política
proposta.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
proposição não ensejará impacto negativo no erário estadual, nem
ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que os objetivos
pretendidos estão compreendidos dentro das normas e diretrizes dos
programas governamentais. Ao contrário, guarda o devido mérito, não
só por representar mais uma forma de fixar o homem no campo,
diminuindo o êxodo rural, como também por funcionar como forte fator
gerador de empregos.

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

1.575/2004, no 1° turno, com as Emendas de n
o
s 1 a 3, oferecidas

pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Emano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico
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Simões - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O j0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.61312004

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 ao Município de Central de Minas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou
legal à sua tramitação e apresentou a Emenda n° 1, vem ela agora a
este órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização
financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto de lei em exame consta de terreno com

área de 2.400,00m2, situado na Praça da Matriz, Município de Central
de Minas, doado ao Estado pelo referido município para construção do
prédio da Escola Estadual José Januário Irmão, obra concretizada e
mantida até o ano 2000 pela administração estadual.

Conforme nota técnica juntada ao processo, formulada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de
Estado de Educação - órgão ao qual o bem está vinculado -
manifestou-se favoravelmente a transferência do seu domínio por não
possuir projetos para utilizá-lo.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o agente donatário está destinando o imóvel a
órgãos municipais ou ao desenvolvimento de projetos de apoio a
crianças e adolescentes.

Isso posto, cabe tecer as considerações a seguir.
A autorização legislativa decorre da exigência contida na 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, em especial no § 2° de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
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a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-atendimento do
objetivo fixado.
• Releva mencionar, finalmente, que a emenda apresentada pela
Comissão anterior tem por único fim retificar dados cadastrais
consignados no art. l°do projeto.

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

1.61312004, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Carlos Andrada -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.655/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n° 212/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter a Ercília de
Souza Reis o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça o examinou preliminarmente,
considerando-o jurídico, constitucional e legal, e apresentou a
Emenda n° 1.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 2.000m 2, situado na localidade denominada Córrego Dantas, no
Distrito de Lacerdinha, no Município de Carangola, conforme escritura
pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Carangola, sob o n°28.734, a lIs. 180 do livro 3-AN.

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado por
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Pedro Carlos Aquino e sua esposa, Ercília de Souza Reis, em
14/11/67, para instalação de uma escola estadual, o que não se
concretizou. Considerando que o bem público se encontra ocioso e
não havendo planos para o seu aproveitamento por parte do Estado, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se
favoravelmente à pretendida reversão.

Isto posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, requisito da 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,
devidamente autorizado por este parlamento, não se fazendo
necessária sua inclusão no orçamento, vindo a representar apenas
uma mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

Cabe esclarecer, 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°

1.655/2004, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.788/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.78812004 pretende alterar a Lei n° 13.454, de 12/1/2000, que dispõe
sobre a Justiça de Paz.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Em seguida, projeto foi apreciado pela Comissão de Administração
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Pública, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 2, que
apresentou, a qual prejudica a Emenda n° 1.

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 exame é acrescentar artigo à Lei n° 13.454,

de 2000, a fim de incluir a previsão de nomeação de Juiz de Paz "ad
hoc", em caráter precário, pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, entre os
cidadãos domiciliados no local que preencham os requisitos de
investidura, para os distritos e subdistritos criados antes dos seis
meses que antecedem as eleições municipais, para exercer as
competências previstas no art. 15 da referida lei, até a posse do Juiz
eleito.

De acordo com o autor da proposição, a inclusão dessa previsão se
justifica pela omissão da referida lei quanto à nomeação de Juiz de
Paz para distritos recém-criados. Segundo ele, a Corregedoria de Belo
Horizonte tem entendido que, nesse caso, se aplica a regra do art. 13,
§ W. Conforme o disposto nesse dispositivo, decretada a vacância do
cargo de Juiz de Paz e inexistindo suplente a ser convocado, 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 de inexistência destes, entre
aqueles em exercício na primeira comarca substituta, ou, por
designação a título precário, entre cidadãos domiciliados no local que
preencham os requisitos do art. 6 0 da referida lei. Entretanto, ainda
segundo o autor, os Juizes de Paz em exercício não têm condição de
assumir novos distritos e manter trabalho eficiente, citando-se como
exemplo disso o caso do recém-criado Distrito do Barreiro, em Belo
Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça propôs emenda, com o intuito
de dar maior clareza ao seu texto e de corrigir uma impropriedade. A
Comissão de Administração Pública apresentou outra emenda, que,
caso aprovada, prejudica a anterior. A finalidade dessa emenda é
assegurar maior harmonia e uniformidade ao texto legal.

Tendo em vista que a proposição em estudo não apresenta impacto
financeiro-orçamentário, entendemos não haver obstáculos à sua
aprovação por esta Comissão. Consideramos, ainda, que a emenda
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da Comissão de Administração Pública aperfeiçoa a emenda da
Comissão de Constituição e Justiça.

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

1.788/2004, no P turno, com a Emenda n° 2, da Comissão de
Administração Pública, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Hélvecio.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.837/2004
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 - ]TER-MG -, órgão
vinculado à Secretaria de Estado 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,
constitucionalidade e legalidade, tal como apresentado.

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 de lei em causa trata de conceder aprovação prévia de

legitimação de posse de 13 glebas de terras devolutas rurais, todas
com mais de lOOha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as
alienações de tais imóveis dar-se-ão mediante compra preferencial, ou
seja, o legitimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.
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Queremos enfatizar que elas, em si mesmas, refletem 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 mineira.

Em consonância com esses esclarecimentos, expressamos o
ajuizamento de que constitui justa medida a concessão do título de
propriedade dos terrenos a quem de fato participou ativamente e de
forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.837/2004.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João, relator - Márcio Passos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.848/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de toxoplasmose no
Sistema único de Saúde - SUS - no Estado e pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Saúde exarou sua
opinião pela aprovação da proposição nessa forma.

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

Fundamentação
O projeto de lei em pauta visa tornar obrigatório aos hospitais da

rede pública, aos conveniados com o SUS e ao IPSEMG a realização
de exames nas gestantes e nos recém-nascidos, com finalidade de
detectar a toxoplasmose. Se o resultado for positivo, os pacientes
deverão receber o tratamento adequado.

O autor, em sua justificação, alega que a doença pode ser
confundida com um simples resfriado, visto que seus sintomas são
cansaço, dores no corpo e linfonodos inchados. A única forma de se
obter um diagnóstico é o exame de sangue. A toxoplasmose pode ter
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origem congênita. E mister garantir o tratamento adequado à
gestante e aos recém-nascidos.

A Comissão de Constituição e Justiça reconhece que se trata de
matéria de competência concorrente entre a União e o Estado.
Ademais, a Carta mineira determina que a saúde é direito de todos e é
dever do Estado assegurá-la por via de acesso universal e igualitário.
Destarte, a referida Comissão não vislumbra óbice de natureza
jurídica, mas entende que a proposição precisa ser aprimorada, por
meio de substitutivo, apenas para se adequar à técnica legislativa,
sem alteração de conteúdo. Assim, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1.

A Comissão de Saúde entendeu que a matéria é meritória. Durante
a gestação, há risco de comprometimento fetal, podendo advir até o
aborto. As estatísticas demonstram que a probabilidade de o bebê ser
infectado pela mãe doente é de 40%. O tratamento deverá ser
instituído, com o intuito de prevenir a infecção do feto. Se este tiver
sido contaminado, urge a utilização de fármacos para curar ou impedir
o desenvolvimento da doença. A teratogenia ocorrerá quanto mais
novo for o feto. Os bebês com toxoplasmose congênita que não
apresentam sintomas no nascimento devem ser tratados, pois mais de
90% desenvolvem problemas de cegueira, surdez e retardo do
desenvolvimento. As gestantes com resultado negativo devem ser
advertidas para evitarem a infecção. O projeto propõe que o exame,
que já está incluído entre os procedimentos ofertados pelo SUS, se
torne rotina da assistência pré-natal, em vez de a sua realização ficar
ao poder discricionário do médico. Assim, a comissão de mérito
exarou seu parecer pela aprovação da proposição na forma do
mencionado substitutivo.

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 da proposição, entendemos que a
matéria não encontra qualquer óbice à sua normal tramitação.

Com efeito, no universo mais abrangente do projeto, o SUS, são
atendidas cerca de 270 mil gestantes por ano, no Estado. Os exames
de toxoplasmose - codificações 1106336-0- TOXOPLASMOSE IFI
IGG e 1106337-8-TOXOPLASMOSE lEI IGM - custam ao SUS
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F1$18,55 cada um. Como é necessário realizá-los tanto na gestante
quanto no recém-nascido, resultaria num total de quatro exames, o
que representaria R$74,20 por gestação. Esse valor, multiplicado pelo
número de atendimentos, acarretaria uma despesa da ordem de R$20
milhões por ano. Resta lembrar que o impacto financeiro efetivo da
proposição é inferior a isso, visto que dele devemos descontar o que
já é usualmente gasto com os exames feitos em caráter opcional, a
critério médico, pois o projeto pretende tão-somente incluí-los no
protocolo de rotina. Vale constatar que, ao contrário do que se poderia
imaginar, o quantitativo desses exames atualmente realizados é
significativo. No primeiro semestre do corrente ano, foram aprovados
145.134 exames pelo SUS, no Estado, dados que, sazonalizados, em
especial considerando-se que fevereiro teve resultados atípicos, e
anualizados, possibilitar-nos-iam traçar uma projeção de 300 mil
exames por ano. Assim, já são realizados e custeados cerca de 30%
dos 1.100.000 exames que o projeto necessita para atingir seu
objetivo (fonte: www.datasus.gov.br - Ministério da Saúde - Sistema
de Informações Ambulatoriais do SUS (SAI/SUS) - SisPreNatal).

Por outro lado, o Orçamento do Estado para o próximo exercício
fiscal, segundo a Proposta Orçamentária, é da ordem de mais de
R$23 bilhões. Desse total, os recursos aplicados nas Ações e
Serviços Públicos de Saúde, nos termos da Constituição Federal e da
Constituição Estadual, são fixados em aproximadamente
R$1.800.000.000,00, estando previsto um aporte de
R$572.000.000,00 da União nesse orçamento a ser aplicado
exclusivamente no SUS.

Assim, confrontando vis-à-vis os valores das despesas decorrentes
do projeto com a magnitude das cifras orçamentárias, entendemos
que esses custos poderão ser incluídos na lei de meios, fazendo-se a
necessária compatibilização com as demais despesas e a estimativa
de receita. Assim, a matéria não apresenta dificuldades orçamentárias
nem contraria a legislação financeira em vigor, visto que
consideramos plenamente viável encontrar as respectivas fontes de
custeio, quando da elaboração do orçamento.

Cumprido o nosso dever regimental, é essencial dizer que há uma
lei maior, a Lei da Vida. Cifras financeiras tornam-se incomparáveis
com a plenitude da Vida. Segundo Amartya Sen, Prêmio Nobel de

rÀ



588

Economia, os fatores materiais e os indicadores econômicos são
relativos. O desafio de nossa sociedade é formular políticas públicas
que permitam a distribuição mais eqüitativa da renda e o pleno
funcionamento da democracia. E importante a melhoria da qualidade
de vida em comum, a confiança das pessoas nos outros, o grau de
cooperação e solidariedade, a crença no futuro da sociedade, o
resgate do sentido do trabalho e da vida. Muito mais do que números,
é importante o desvelo com que o coletivo se dedica aos mais fracos,
aos deserdados e discriminados. As prescrições do FMI referentes a
políticas de equilíbrio fiscal não podem passar por cima do bem maior:
a Vida. (fonte: adapt. de www.economiabr.net  - EconomiaNet-
Henrique Rattner).

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto

de Lei n° 1.848/2004, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI I'4° 1.861/2004

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 ao Município de
Bom Sucesso o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou
legal à sua tramitação e apresentou a Emenda n° 1, vem ela agora a
este órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização
financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto de lei em exame consta de terreno com

área de 360,00m2, situado na Praça Principal do Distrito de Machado,
no Município de Bom Sucesso, doado ao Estado por particulares para
construção de posto de saúde.

Não tendo o donatário realizado a obra, o município reivindica o
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bem, destinando-o a finalidade similar.

Conforme nota técnica juntada ao processo, formulada pela
Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Saúde - órgão
ao qual o bem está vinculado - manifestou-se favoravelmente à
transferência do seu domínio por não possuir projetos para utilizá-lo.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na 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, em especial no § 2° de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

O negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia, uma
vez que o projeto de lei em causa prevê a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado na hipótese do não-atendimento do objetivo
fixado.

Revela mencionar, finalmente, que a emenda apresentada
anteriormente tem por único fim retificar o número do registro do
citado bem público.

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

1.861/2004, no l o turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.862/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Vice-Govemador, no exercício do cargo de Governador do
Estado, fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 274/2004, o
projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter a Elias Fontes Kfuri e a Maria da Cruz Vieira



590

o imóvel que especifica.
A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a

matéria em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, não
vislumbramos óbice à sua tramitação.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no ali. 188, c/c o ali. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 2.100m2, benfeitoria, e está situado na localidade denominada
"Chalet do Segredo", no Município de Urucânia, conforme escritura
pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ponte Nova sob o n° 36.758, a fls. 36 do Livro 3-S.

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado por Elias
Fontes Kfuri e Maria da Cruz Vieira, em 16/1/1968, para instalação de
uma escola estadual, o que nunca ocorreu, permanecendo ocioso até
hoje. Considerando que não há planos para o seu aproveitamento por
parte da Secretaria de Educação, à qual está vinculado, a Secretaria
de Planejamento e Gestão manifesta-se favoravelmente à pretendida
reversão.

Isto posto, cabe tecer as seguintes considerações.
A autorização legislativa, requisito da 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 0 do seu art. 105.

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesas
para os cofres públicos e nem causa impacto na lei orçamentária,
pois, devidamente autorizado por este Parlamento, não necessita ser
incluído no orçamento, vindo a representar apenas uma mudança no
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

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

1.862/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°1.775/2004
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
ali. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, ou seja, aprovar
previamente a legitimação de porções de terras devolutas estaduais.

O projeto foi aprovado no 1 0 turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 1 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 três, situado cada um
em município diverso.

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 se fará em concordância
com as exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e 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 se darão pela
modalidade de compra e as despesas devidas à instrução dos
processos administrativos serão arcadas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1 .775/2004, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, lede novembro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João, relator - Márcio Passos.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°2, APRESENTADO NO 1°
TURNO, AO PROJETO DE LEI N°639/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
63912003 dispõe sobre a defesa agropecuária, cria fundo estadual que
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especifica e dá outras providências.
O projeto foi examinado pela Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, da qual recebeu o Substitutivo n° 1, e pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No decorrer da discussão
em 1° turno, foi apresentado em Plenário, pelo Deputado Rogério
Correia, o Substitutivo n° 2, o qual vem a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os

instrumentos de ação voltados para a defesa agropecuária animal e
vegetal, seus produtos, subprodutos e derivados, bem como sobre os
insumos e resíduos em geral. A Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, ao examinar a matéria, propôs a supressão, no projeto
original, dos aspectos relativos à defesa agropecuária animal, por já
estarem regulamentados de forma exaustiva. Para tanto, apresentou o
Substitutivo n° 1, que aproveitou, na íntegra, o texto do Projeto de Lei
n° 1.518/2004, de autoria do Governador do Estado, e que foi
anexado ao projeto do Deputado Leonardo Moreira.

A proposta do Governo versa exclusivamente sobre defesa
agropecuária vegetal e foi acatada, em sua totalidade, em virtude de a
matéria ser eminentemente técnica e, ainda, por ter sido elaborada
por técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, especialistas
no assunto, dotados de reconhecida competência técnica e
conhecedores das dificuldades e necessidades do setor.

O Substitutivo n° 2, que ora analisamos, é pertinente ao projeto de
lei da forma como foi originalmente proposto. Não é suficiente,
entretanto, para resolver os problemas do setor. Esse substitutivo não
prevê sanções ao infrator, o que tornará inócuas as demais
disposições contidas no próprio Substitutivo n° 2, como a que fala
sobre o trânsito de vegetais pelo Estado explicitada no § 20 do art. 90,

que dispõe: "o IMA poderá proibir, restringir ou estabelecer condições
especiais para o trânsito". Ora, se não há sanção para aquele que
descumprir tais medidas, seria o caso de perguntar o que o obrigará a
fazê-lo.

O Diretor Técnico do IMA, Pedro Hartung, quando esteve na
audiência pública desta Comissão que discutiu esse projeto, em
18/5/2004, afirmou: 'As multas que o IMA aplica têm o sentido
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educativo e, muitas vezes, coativo, para obrigar o produtor a
cumprir determinadas disposições de interesse público".

O Brasil é o 20 produtor mundial de banana, e Minas o 4° do País.
Uma doença provocada por fungos, que estava restrita aos Estados
da Região Norte, a Sigatoka Negra, já está afetando os bananais
mineiros do Sul e da Zona da Mata. A única medida saneadora para
esses bananais é a sua destruição. Se Minas não tiver meios legais
de barrar essa doença e ela se disseminar pelo resto do Estado, o
impacto social e econômico será imprevisível, uma vez que temos 10
mil produtores e 90 mil empregos diretos. O Sr. Hartung, do IMA,
naquela mesma audiência, demonstrou a necessidade da legislação:
"Minas Gerais carece, e com urgência, de uma lei de defesa sanitária
vegetal, pois não temos legislação que discipline a matéria. Hoje, se o
IMA tiver de praticar uma ação efetiva para a contenção de alguma
praga ou doença, não temos nenhum amparo legal. Podemos até falar
para o produtor não vender, interditar a propriedade ou tentar
convencê-lo a não dispersar uma praga ou uma doença, mas não
podemos fazer nada além disso, pois não há uma legislação que nos
ampare."

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, apresentado em 1° turno, é mais abrangente, respeita a
legislação federal e mantém a capacidade do órgão fiscalizador de
autuar e aplicar sanções aos infratores. Dotar o Estado de uma
legislação moderna que possa contribuir para um maior controle
fitossanitário é extremamente necessário e urgente, como
demonstramos, pelo que entendemos que se deve aprovar o projeto
na forma do Substitutivo n° 1 e rejeitar o Substitutivo n° 2.

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2,

apresentado em 1 0 turno, ao Projeto de Lei n°639/2003.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Márcio Passos, relator - Padre João.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.942/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em
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epígrafe tem como objetivo promover a alteração do art. 77 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, adequando-o à nova
redação conferida ao inciso II do § 30 do art. 53 da Constituição do
Estado pela Emenda à Constituição n° 64, de 2004.

Aprovada em 1° turno, a matéria retorna à Mesa da Assembléia
Legislativa para, nos termos do art. 79, VIII, do Regimento Interno,
receber parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos quando do parecer para o primeiro

turno da proposição em exame, trata-se, no caso, da simples
adequação formal das normas regimentais ao disposto no texto
constitucional estadual, recentemente alterado pela Emenda à
Constituição n° 64, de 2004.

A previsão, na Constituição Estadual, da possibilidade de reeleição
dos membros da Mesa da Assembléia Legislativa para os mesmos
cargos, na mesma legislatura ou em legislaturas distintas, faz com que
se tome necessária a adequação dos dispositivos regimentais que
tratam do mesmo assunto, para que não haja divergência entre
normas em vigor.

Em última análise, a proposição poderia ser considerada
materialmente desnecessária, pois a supremacia do texto
constitucional superveniente se impõe de forma inquestionável sobre
as demais normas jurídicas do local. No entanto, em nome da
coerência e da harmonia que deve existir no conjunto de regras
jurídicas em vigor, pretende-se promover a adequação da norma
infraconstitucional. Não há, portanto, qualquer impedimento para a
aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.942/2004, no 2 0 turno.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de

2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Luiz Fernando Faria - George Hilton.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- 0 Sr. Presidente despachou, em 16/11/2004, a seguinte
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comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Benjamim Lerman, ocorrido em 12/1112004, nesta Capital. (- Ciente.
Oficiese.)
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