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Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ana Maria
Antônio Carlos Andrada
Bonifácio Mourão
Dalmo Ribeiro Silva
Djalma Diniz
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Fahím Sawan

José Milton
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Luiz Humberto Carneiro
Maria Olívia
Mauri Torres
Olinto Godinho
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Zé Maia
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Gilberto Abramo
Antônio Andrade	Ivair Nogueira
Antônio Júlio	 José Henrique
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Leonardo Quintão

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Alencar da Silveira Jr.	Sargento Rodrigues
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Doutor Ronaldo
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Doutor Viana	 Paulo Cesar
Elmiro Nascimento	Sebastião Navarro Vieira
Gustavo Valadares
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Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Alberto Bejani
	

Fábio Avelar
Arlen Santiago	 Leonidio Bouças
Dilzon Meio	 Lúcia Pacífico

Partido dos Trabalhadores - PT

Adelmo Carneiro Leão
André Quintão
Biel Rocha
Cecilia Ferramenta
Chíco Simões
Durval Angelo
Laudelino Augusto
Maria José Haueisen

Maria Tereza Lara
Manha Campos
Padre João
Ricardo Duarte
Roberto Carvalho
Rogério Correia
Wehiton Prado

Partido Liberal - PI-

Antônio Genaro
Célio Moreira
Dinis Pinheiro
Irani Barbosa
João Bitar
Jayro Lessa

Leonardo Moreira
Márcio Passos
Pastor George
Rêmolo Aloise
Roberto Ramos

Partido Progressista - PP
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Alberto Pinto Coelho	Paulo Piau
Dimas Fabiano	 Pinduca Ferreira
Gil Pereira

Partido Popular Socialista - PPS

Neider Moreira
Wanderley Ávila

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Mauro Lobo
Miguel Martini

Partido Comunista do Brasil - PC do B
Jô Moraes
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Domingos Sávio
Deputado Paulo Piau
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Fábio Avelar
Deputada Jô Moraes
Deputado Leonardo Quintão
Deputado Dinis Pinheiro

BPSP
PP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PI-

SUPLENTES
Deputado Sargento Rodrigues	BPSP
Deputado Alberto Pinto Coelho	PP
Deputado Alencar da Silveira Júnior BPSP
Deputado Olinto Godinho	BPSP
Deputado Roberto Carvalho	Bloco PT/ PCdoB
Deputado José Henrique	PMDB
Deputado Leonardo Moreira	PI-

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado João Bittar
Deputado Paulo Cesar
Deputado Olinto Godinho
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Pinduca Ferreira

SUPLENTES
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Doutor Viana
Deputado Zé Maia

PL
PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PP

PL
PFL
BPSP
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Deputado André Quintão	Bloco PT/PCdoB
Deputado Dimas Fabiano	PP

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Bonifácio Mourão
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Ermano Batista
Deputado Leonídio Bouças
Deputado Durval Angelo
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Gustavo Valadares

SUPLENTES
Deputado Miguel Martini
Deputado Antônio Júlio
Deputado Olinto Godinho
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Weliton Prado
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Doutor Viana

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PFL

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PL
PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputada Lúcia Pacifico
Deputada Vanessa Lucas
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Irani Barbosa
Deputado Antônio Júlio

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
Pi-
PMDB
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SUPLENTES
Deputado Fábio Avelar
Deputado Miguel Martini
Deputada Jô Moraes
Deputado Jayro Lessa
Deputado Chico Rafael

BPSP
BPSP
Bloco PT/FCdoB
PI-
PMDB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo
Deputado Roberto Ramos
Deputado Mauro Lobo
Deputado Biel Rocha
Deputado Gilberto Abramo

SUPLENTES

Bloco PT/PCd013
PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB

Deputada Manha Campos	Bloco PT/PCdoB
Deputado Sidinho do Ferrotaco	PSDB
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Roberto Carvalho	Bloco PT/PCdoB
Deputado Leonardo Quintão	PMDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EFETIVOS
Deputado Adalclever Lopes	PMDB
Deputada Ana Maria Resende	BPSF
Deputado Leonídio Bouças	BPSF
Deputado Weliton Prado	Bloco PT/PCdoB
Deputado Sidinho do Ferrotaco	PSDB
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SUPLENTES
Deputado José Henrique
Deputado Dalmo Rbeiro Silva
Deputado Arlen Santiago
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Alberto Bejani

PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PTB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
EFETIVOS
Deputado Ermano Batista
Deputado Jayro Lessa
Deputado Mauro Lobo
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Chico Simões
Deputado José Henrique
Deputado Doutor Viana

SUPLENTES
Deputado Zé Maia
Deputado José Milton
Deputado Neider Moreira
Deputado Arlen Santiago
Deputado Rogério Correia
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Elmiro Nascimento

BPSP
PL
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

B P5 P
PSDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
EFETIVOS
Deputada Maria José Haueisen	Bloco PT/PCdoB
Deputado Doutor Ronaldo	BPSP
Deputado Fábio Avelar	BPSP
Deputado José Milton	 PSDB
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Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Olinto Godinho
Deputado Márcio Passos
Deputado Chico Rafael

PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PL
PMDB

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão	Bloco PT/PcdoB
Deputado Gustavo Valadares	PFL
Deputado Mauro Lobo	 BPSP
Deputado João Bittar	 PL
Deputado Leonardo Quintão	PMDB

SUPLENTES

Deputada Jô Moraes
Deputada Lúcia Pacífico
Deputado Olinto Godinho
Deputado Márcio Passos
Deputado Ivair Nogueira

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PL
PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
Deputado Gil Pereira	 PP
Deputado Padre João	 Bloco PT/PCdoB
Deputado Luiz Humberto Carneiro BPSP
Deputado Márcio Passos	PL
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Deputado Doutor Viana	 PFL

SUPLENTES
Deputado Paulo Piau
Deputada Maria José Haueisen
Deputada Ana Maria Resende
Deputado João Bittar
Deputado Gustavo Valadares

PP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
PL
P FL

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputada Maria Olívia
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Djalma Diniz
Deputado Antônio Genaro
Deputado Dimas Fabiano

BPSP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
PI-
PP

SUPLENTES
Deputado Fahim Sawan
Deputado Durval Angelo
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Irani Barbosa
Deputado Gil Pereira

B PS P
Bloco PT/PCdoB
BPSP
PI-
PP

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Ricardo Duarte	Bloco PT/PCdoB
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Carlos Pimenta	BPSP
Deputado Neider Moreira	BPSP
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PI-Deputado Célio Moreira

SUPLENTES
Deputado Chico Simões
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Arlen Santiago
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
BPSP
PI-

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Bejani
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Zé Maia
Deputado Rogério Correia

BPSP
PTB
PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago
Deputado Márcio Passos
Deputado Mauro Lobo
Deputado Olinto Godinho
Deputado Biel Rocha

BPSP
PL
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCd0B

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS

Deputado Alberto Bejani	PTB
Deputada Manha Campos	Bloco PT/PCdoB

rÀ



Deputado Alencar da Silveira Jr	BPSP
Deputado André Quintão	Bloco PT/PCdoB
Deputado Elmiro Nascimento	PFL

SUPLENTES

Deputado Márcio Passos	PL
Deputada Maria José Haueisen	Bloco PT/PCdoB
Deputada Ana Maria Resende	BPSP
Deputado Padre João	 Bloco PT/PCdoB
Deputado Gustavo Valadares	PFL

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Célio Moreira
Deputado Djalma Diniz
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Gil Pereira

PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PP

SUPLENTES

Deputado Sidinho do Ferrotaco	PSDB
Deputado Antônio Carlos Andrada BPSP
Deputada Cecília Ferramenta	Bloco PT/PCdoB
Deputado Ivair Nogueira	PMDB
Deputado Paulo Piau	 PP

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO



EFETIVOS

Deputado Paulo Cesar
Deputada Maria Olívia
Deputado Biel Rocha
Deputado Márcio Passos
Deputado Chico Rafael

PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Antônio Genaro
Deputado Ivair Nogueira

PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB
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ABRIL

Data da	Número	Tipo	Data da	Página
Reunião  	Publicação

	27.3.2003	1 a	Especial da Comissão 29.4.2004	1320
Especial para Emitir

Parecer sobre a
Proposta de Emenda

à Constituição n°
2212003

	

15.12.2003	1 a	Conjunta das	28.4.2004	1233
Comissões de

Segurança Pública e
de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na ia Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

16.12.2003	P	Especial da Comissão	8.4.2004	451
Especial para Apreciar

a Proposta de
Emenda à

Constituição n°
66/2003

	

4.3.2004	1 a	Conjunta das	21 .4.2004	1024
Comissões de

Segurança Pública e
do Trabalho, da

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

	

10.3.2004	1	Especial da Comissão	3.4.2004	323
Especial para Emitir

Parecer sobre as
Indica ções_dos



Titulares do Conselho
Estadual de Educação

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

16.3.2004	28	Extraordinária da	3.4.2004	324
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre os Vetos às
Proposições de Lei
n°s 15.782, 15.898,

15.914, 15.925 e
15.927

	

17.3.2004	28	Ordinária da	2.4.2004	187
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária

___ da_isa_Legislatura

	

17.3.2004	28	Ordinária da	6.4.2004	347
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

17.3.2004	38	Ordinária da	21.4.2004	1026
Comissão de Redação

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

17.3.2004	48	Ordinária da	21.4.2004	1027
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

18.3.2004	58	Ordinária da	2.4.2004	189
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Comissão de
Constituição e Justiça

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

18.3.2004	1°	Extraordinária da	2.4.2004	192
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

23.3.2004	3°	Ordinária da	2.4.2004	193
Comissão de

Administração Pública
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
da_iS°_Legislatura

	

23.3.2004	4°	Ordinária da	2.4.2004	193
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

23.3.2004	5°	Ordinária da	2.4.2004	195
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

23.3.2004	5°	Ordinária da	8.4.2004	451
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2°
Sessão Legislativa

Ordinária _da_15°
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Legislatura

	

24.3.2004	7 a	Ordinária da	8.4.2004	452
Comissão Especial

dos Aeroportos na 2a
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

24.3.2004	1 a	Especial da Comissão 30.4.2004	1380
Especial para Emitir

Parecer sobre a
Proposta de Emenda

à Constituição n°
69/2004

	

25.3.2004	4 a	Ordinária da	2.4.2004	196
Comissão de Saúde

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15a Legi latura

	

25.3.2004	3a	Ordinária da	3.4.2004	324
Comissão de

Participação Popular
na 2 a Sessão

Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

25.3.2004	3a	Extraordinária da	6.4.2004	348
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

25.3.2004	3a	Extraordinária da	8.4.2004	453
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 

Legislatura

	

29.3.2004	3	Especial da 2 Sessão	1°.4.2004	122
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura 1



	

30.3.2004	168	Ordinária da 28	10.4.2004	1
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

30.3.2004	48	Ordinária da	2.4.2004	195
Comissão de

Administração Pública
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

30.3.2004	28	Extraordinária da	3.4.2004	325
Comissão de Saúde

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

30.3.2004	68	Ordinária da	3.4.2004	326
Comissão de

Segurança Pública na
28 Sessão Legislativa

Ordinária da 15 
Legislatura

	

30.3.2004	38	Extraordinária da	3.4.2004	328
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

30.3.2004	68	Ordinária da	3.4.2004	328
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

	

____ da_158_Legislatura 	_______

	

30.3.2004	18	Extraordinária da	3.4.2004	330
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre _a_Indicação_de 
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Membros do Conselho
Estadual de Educação

	

30.3.2004	5a	Ordinária da	8.4.2004	454
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

30.3.2004	3a	Extraordinária da	8.4.2004	456
Comissão de

Administração Pública
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
da 15 a Legislatura

	

30.3.2004	6a	Ordinária da	8.4.2004	458
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

30.3.2004	1 a	Extraordinária da	21.4.2004	1028
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2S Sessão

Legislativa Ordinária
daa_Legislatura

	

31 .3.2004	17a	Ordinária da 2	2.4.2004	170
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

31.3.2004	sa	Ordinária da	3.4.2004	331
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa

Ordinária _da_i&
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Legislatura

	

31.3.2004	3a	Ordinária da	8.4.2004	459
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

31.3.2004	3 a	Ordinária da	8.4.2004	461
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

31.3.2004	4a	Especial da 2 1 Sessão	13.4.2004	550
Legislativa Ordinária
da _1 5_Legislatura

	

31 .3.2004	17	Evento Realizado na	13.4.2004	603
Reunião Ordinária da
2 a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

31 .3.2004	2a	Extraordinária da	14.4.2004	649
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa

Ordinária da 15 a
Legislatura

	

31.3.2004	3a	Ordinária da	21.4.2004	1030
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

31.3.2004	2a	Extraordinária da	30.4.2004	1381
 Comissão Especial 1
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para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

64/2003

	

1 0.4.2004	18a	Ordinária da 2 a	3.4.2004	258
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

10.4.2004	1 a	Extraordinária da	8.4.2004	463
Comissão do
Trabalho, da

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

	

1 0.4.2004	2a	Extraordinária da	8.4.2004	464
Comissão Especial do
Conselho Estadual de

Educação na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

1 0.4.2004	4a	Extraordinária da	8.4.2004	465
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

1 0 . 4 . 2004	S.	Ordinária da	17.4.2004	941
Comissão de Saúde

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da i& Legislatura

	

1 0.4.2004	4a	Ordinária da	17.4.2004	942
Comissão de

Participação Popular
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária 1
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da_158_Legislatura

	

5.4.2004	58	Especial da 28 Sessão	7.4.2004	352
Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

6.4.2004	198	Ordinária da 28	8.4.2004	361
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

6.4.2004	38	Extraordinária da	15.4.2004	719
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação dos
Membros do Conselho
Estadual de Educação

	

6.4.2004	7a	Ordinária da	17.4.2004	943
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

6.4.2004	68	Ordinária da	21.4.2004	1032
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

6.4.2004	78	Ordinária da	21.4.2004	1033
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura	1

	

6.4.2004	58	Ordinária da	23.4.2004	1095
Comissão de

Administração Pública
na_28_Sessão
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Legislativa Ordinária
da _1 5_Legislatura

	

6.4.2004	5 a	Extraordinária da	23.4.2004	1096
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

6.4.2004	6a	Ordinária da	29.4.2004	1320
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

6.4.2004	1 a	Extraordinária da	30.4.2004	1382
Comissão Especial

dos Aeroportos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

7.4.2004	20a	Ordinária da 2	13.4.2004	494
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

7.4.2004	6a	Ordinária da	16.4.2004	858
Comissão de Direitos

Humanos na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

7.4.2004	6a	Ordinária da	16.4.2004	860
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2a
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura
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7.4.2004	4a	Ordinária da	21.4.2004	1034
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_1&_Legislatura

	

7.4.2004	4a	Ordinária da	21.4.2004	1035
Comissão de Redação

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

7.4.2004	4a	Ordinária da	23.4.2004	1098
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

•	_________	Legislatura

	

13.4.2004	21 a	Ordinária da 2a	15.4.2004	653
Sessão Legislativa
Ordinária da 1 5

Legislatura

	

13.4.2004	lia	Extraordinária da 2 a	15.4.2004	713
Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura

	

13.4.2004	4a	Extraordinária da	15.4.2004	719
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação dos
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n o
s 194, 195, 196 e

197/2004 (encaminham processos de alienação de terras devolutas a
Natalino Ferreira dos Santos e outros e os Projetos de Lei n os 1.479,
1.480 e 1.481/2004, respectivamente), do Governador do Estado;
Ofícios nos 10 e 11/2004 (encaminham o Relatório de Atividades e a
Prestação de Contas relativos ao exercício de 2003, respectivamente),
do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios, telegrama e cartão - 28
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei Complementar n°51/2004 - Projetos de Lei n os 1.482 a 1.497/2004
- Requerimentos n

o
s 2.574 a 2.593/2004 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Segurança
Pública, de Direitos Humanos ! de Saúde e dos Deputados Elmiro
Nascimento (3) e Wanderley Ávila - Comunicação não Recebida:
Comunicação do Deputado Doutor Ronaldo - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo, Elmiro Nascimento,
Antônio Júlio, Irani Barbosa e Sargento Rodrigues - 2 8 Parte (Ordem
do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Leitura
de Comunicações - Questão de ordem - Requerimento do Deputado
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Ermano Batista - Encerramento - Ordem do Dia.

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 - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
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Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique
-Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho- Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h12min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata

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

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

- O Deputado Irani Barbosa, i°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 19412004*
Belo Horizonte, 23 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da
Constituição do Estado, o expediente que "autoriza o Poder Executivo
a alienar a Natalino Ferreira dos Santos e outros os imóveis que
especifica".

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo Diretor-
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Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER:

"O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, vem
solicitar de Vossa Excelência que encaminhe mensagem à Egrégia
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais solicitando
aprovação para a alienação ou concessão de terra devoluta aos
cidadãos, cuja relação está anexa, após cumpridos todos os
procedimentos legais exigidos, a fim de que a Augusta Assembléia do
Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso XXXIV do art. 62 da
Constituição Estadual, aprove a alienação das terras devolutas
especificadas aos respectivos beneficiários, através de resolução
especifica, e em conseqüência o respectivo título seja expedido por
esse Instituto."

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares este expediente.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Relação de Processos de legitimação de terras rurais enviadas à
Assembléia Legislativa do Estado.
* - O quadro da Mensagem foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.4.2004.

- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 195/2004*

• Belo Horizonte, 24 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que
altera o disposto no art. 80 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de
1.964, que dispõe sobre a forma de escolha dos membros e suplentes
do Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do
Sapucai.
• As alterações propostas, sugeridas após amplo debate, atendem

aos interesses da comunidade universitária e da comunidade de
Pouso Alegre.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.479/2004
Altera o art. 80 da Lei 3.227, de 25 de novembro de 1964, que dispõe

sobre o Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do
Sapucaí e dá outras providências.

Art. 1 0 - O art. 80 da Lei n°3.227, de 25 de novembro de 1964, que
dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do
Vale do Sapucaí, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 - A Fundação será administrada por um Conselho Diretor,
composto por 3 (três) membros e 3 (três) suplentes escolhidos pelo
Governador do Estado dentre os nomes constantes em duas listas
sêxtuplas elaboradas pela Assembléia Geral da Fundação.

§ 1 0 - As listas sêxtuplas serão elaboradas através de escrutínios
secretos e sucessivos, sendo que cada uma delas será composta por
4 (quatro) professores e empregados da Fundação e 2 (duas) pessoas
integrantes da comunidade local, todos de ilibada reputação e notórios
saber.

§ 20 - O Conselho Diretor será obrigatoriamente composto por 2
(dois) representantes dos professores e empregados da Fundação e 1
(um) integrante da comunidade local.

§ 30 - O mandato dos membros do Conselho Diretor é de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução.

§ 40 - O Conselho Diretor elegerá seu Presidente e seu Vice-
Presidente que exercerão, respectivamente, a função de Presidente e
a de Vice-Presidente da Fundação.".

Art. 20 - O Conselho Diretor da Fundação, a partir da vigência da
presente lei, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para elaborar e
aprovar o novo estatuto da Fundação.

Parágrafo único - Qualquer alteração posterior do estatuto será de
iniciativa e deliberação da Assembléia Geral da Fundação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 196/2004*
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Belo Horizonte, 22 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

• Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso
da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da Constituição
do Estado, projeto de lei que "estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial à microempresa, à empresa de pequeno
porte e ao empreendedor autônomo - Simples Minas".

Por entendê-la relevante, anexo a exposição de motivos do
Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

- Introdução
A presente minuta de anteprojeto de lei dispõe sobre a criação do

Programa Simples Minas que estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial aplicáveis à microempresa e a empresa
de pequeno porte conforme estabelecido no ai. 179 da Constituição
da República Federativa do Brasil e nos § 1° e 20 do ai. 233 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

II - Dos objetivos
Simplificar os processos de inscrição, escrituração fiscal e apuração

do imposto.
Formalizar as atividades exercidas pelas pessoas físicas que

industrializam ou comercializam mercadorias, visando dar maior
visibilidade à efetiva circulação econômica de cada município.

Possibilitar a criação de inscrições coletivas com estabelecimento
fixo, legalizando os centros de comércio popular.

Criar a Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final, destinada a
acobertar as operações efetuadas por empreendedores autônomos e
contribuintes de diminuto porte.

Melhorar o controle fiscal.
III - Do público-alvo
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, extinguindo os



mecanismos de classificação e reclassificarão.
Empreendedores autônomos.
Cooperativas de produtores artesanais, de feirantes e de

comerciantes ambulantes que realizam operações em nome dos
cooperados.

As associações não estão sendo incluídas no Regime em razão das
regras introduzidas pelo novo Código Civil, que impede a criação de
associações com fins lucrativos.

IV - Do limite de faturamento
Mantém o limite anual atual do Micro Geraes (R$1.959.900,00), bem

como seu mecanismo de correção anual.
Para o empreendedor autônomo - R$60.000,00 anuais.
V - Da inscrição e alteração cadastral
Determina que o Regulamento simplifique o aspecto formal

(incluindo o próprio processo de inscrição, alteração e baixa).
VI - Das vedações
Mantém as vedações atuais (evitando que o grande empresário

divida sua empresa em várias pequenas empresas com fins de reduzir
a carga tributária).

VII - Do tratamento tributário do cálculo do imposto
Simplifica a forma de apuração do imposto.
Empresa optante empresa comercial e industrial de apuração

simplificada e cooperativas de pequenos comerciantes com
estabelecimento fixo recolhem diferença de alíquota acrescida do
ICMS sobre faturamento presumido (entrada + margem de lucro por
atividade) e não transferem crédito aos adquirentes.

Empresa optante industrial recolhe diferença de alíquota acrescida
do ICMS sobre faturamento real (apuração das saídas) e transfere
crédito aos adquirentes.

Prestadores de serviços e cooperativas (exceto de comerciantes)
recolhem diferença de alíquota acrescida do ICMS sobre faturamento
real (apuração das saídas) e não transferem crédito aos adquirentes.

O valor do imposto a recolher inferior a R$30,00 será acumulado até
perfazer este valor, quando será recolhido.

O valor a pagar será apurado com a soma do faturamento de todos
os estabelecimentos.

A apuração do ICMS sobre o faturamento (comércio e indústria) se
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dará pela utilização da seguinte tabela progressiva, que propiciará a
alteração (adequação) da carga tributária real em razão das
sazonalidades de faturamento.

VIII - Das cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes
ambulantes e das cooperativas de pequenos produtores da agricultura
familiar ou garimpeiros

Podem se enquadrar no Simples Minas as cooperativas de
produtores artesanais, de feirantes e de comerciantes ambulantes que
realizem operação em nome dos cooperados, assim definidas as
pessoas físicas, que, individualmente, apresentem receita bruta anual
igual ou inferior a R$244.900,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e
novecentos reais).

As cooperativas de pequenos produtores da agricultura familiar ou
garimpeiros que realizem operações em nome dos cooperados que,
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a
R$244.900,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais).

As cooperativas de pequenos comerciantes com estabelecimento
fixo, assim definidas as pessoas físicas, que, individualmente,
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$244.900,00
(duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais).
• As cooperativas de produtores artesanais, de feirantes e de

comerciantes ambulantes e as cooperativas de pequenos produtores
da agricultura familiar ou garimpeiros ficam sujeitas ao recolhimento
mensal de 0,5% de ICMS sobre o faturamento, apurado pela saída.
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As cooperativas de pequenos comerciantes com estabelecimento

fixo terão o mesmo tratamento fiscal do comércio.
IX.- Empreendedor autônomo
Constitui empreendedor autônomo, a pessoa física que sem o

auxílio de trabalho assalariado exerça as atividades de artesão, artista
plástico, de fabricação caseira de alimentos e roupas e o comerciante
varejista, ou feirante.

O empreendedor autônomo fica isento do recolhimento do ICMS e
sujeito ao pagamento trimestral da taxa de fiscalização e renovação
de cadastro no valor de 20 UFEMGs (vinte Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), que lhe beneficiará com o direito de obter
um talão de Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final, sem o pagamento
da respectiva taxa.

O empreendedor autônomo terá cadastramento e obrigações fiscais
mais simplificadas.

X - Do FUNDESE
Mantém a capitalização ao FUNDESE, nos seguintes termos:
- 1,3% (um inteiro e três décimos por cento):

da margem de agregação prevista para as empresas enquadradas,
inclusive a empresa optante industrial de apuração simplificada;

da diferença a maior entre o valor das saídas e das entradas, nos
demais casos.

II - 0,5% (cinco décimos por cento) do valor tributável das
cooperativas, exceto comerciais.

O valor mínimo do depósito mensal previsto na minuta é de R$25,00
(vinte e cinco reais).

XI - Do abatimento para aquisição de equipamento emissor de
cupom fiscal - ECF

Mantém o incentivo ao uso do ECF, garantindo o abatimento do
ICMS devido até 100% (cem por cento) do valor de aquisição,
observado o limite mensal de 40% (quarenta por cento) para as
empresas optantes e de 100% (cem por cento) para as cooperativas.

O benefício alcança também o valor dos acessórios necessários ao
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de
barras.

XII - Das exclusões
0 Regime não se aplica a:
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prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de

substituição tributária;
recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se

ache obrigado em virtude de substituição tributária;
mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição;
entrada de mercadoria importada doexterior, ainda quando se tratar

de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento, e serviço iniciado ou prestado no exterior;

aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada
de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo;

operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento
fiscal ou com documento falso ou inidôneo.

XIII - Outras disposições
A dedução do FUNDESE e o abatimento do ECF estão

condicionados ao recolhimento tempestivo do ICMS.
A diferença de recolhimento a menor de até 10% (dez por cento) do

valor devido não se considera intempestividade, desde que a sua
regularização seja efetuada antes de qualquer ação fiscal.

As empresas optantes e as cooperativas com receita bruta anual de
até R$120.000,00 - não corrigível, bem como o empreendedor
autônomo, ficam dispensados de comprovar suas saídas de
mercadorias através do ECF - emissor de cupom fiscal.

O projeto prevê que o Regulamento disporá sobre a distribuição e
controle de Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final, que poderá ser
utilizada pelos contribuintes dispensadas do ECF.

Cria a Taxa de Expediente relativa à fiscalização e renovação de
cadastro, a ser recolhida trimestralmente pelos empreendedores
autônomos, no valor de 20 UFEMGs.

Cria a Taxa de Expediente relativa à impressão e disponibilização de
Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final, no valor de 7 UFEMOs.

Prevê a vigência na data de sua regulamentação pelo Poder
Executivo.

PROJETO DE LEI N° 1.480/2004
Estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos

administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial
à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao empreendedor
autônomo - Simples Minas, e dá outras providências.



10

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - Esta lei estabelece tratamento diferenciado e simplificado
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao
empreendedor autônomo - Simples Minas, conforme o disposto no art.
179 da Constituição da República e nos § 1° e 2 0 do art. 233 da
Constituição Estadual.

§ 1° - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo
contribuinte em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS.

§ 20 - Exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o regime
adotado será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo
contribuinte, vedada a alteração antes do término do exercício,
ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no art. 24
desta lei.

Capítulo II
Da Definição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e

Empreendedor Autônomo
Art. 20 - Para os efeitos desta lei:

- microempresa é a pessoa jurídica regularmente constituída e a
esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, inclusive as
cooperativas de que trata o art. 17, com receita bruta anual, real ou
presumida, conforme o caso, de até R$244.900,00 (duzentos e
quarenta e quatro mil e novecentos reais);

II - empresa de pequeno pode é a pessoa jurídica regularmente
constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do
ICMS, com receita bruta anual, real ou presumida, conforme o caso,
igual ou superior a R$244.900,01 (duzentos e quarenta e quatro mil e
novecentos reais e um centavo) e igual ou inferior a R$1.959.900,00
(um milhão novecentos e cinqüenta e nove mil e novecentos reais);

III - empreendedor autônomo é a pessoa física a esse título inscrita
no Cadastro de Contribuintes do ICMS na forma prevista em
regulamento, que promova operações relativas à circulação de
mercadorias, com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a
R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Parágrafo único - A existência de mais de um estabelecimento
dentro do Estado não descaracteriza a empresa optante, desde que a
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soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa,
apurada na forma desta lei, não exceda os limites fixados no inciso II
do 'caput" e suas atividades, consideradas em conjunto, enquadrem-
se no disposto nesta lei.

Capítulo III
Da Apuração da Receita Bruta Anual

Art. 30 - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será
considerado o período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro.

§ 1°- Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer
do período a que se refere o "caput", a receita bruta será apurada
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 21 - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica à
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição.

AI. 40 - A apuração da receita bruta presumida da empresa optante
comercial será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das
aquisições de mercadorias acrescido de percentual diferenciado, a
título de margem de agregação, a ser estabelecido pelo Poder
Executivo, relativo a cada setor de atividade econômica.

§ 1 0 - O disposto neste artigo aplica-se também à cooperativa de
pequenos comerciantes prevista no inciso lido art. 17.

§ 2° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita
bruta anual presumida da empresa optante comercial e na forma
prevista em regulamento, os valores correspondentes:

- à entrada de mercadoria recebida em devolução;
- à entrada de mercadoria recebida em transferência de outro

estabelecimento da mesma empresa situado no Estado;
III - à operação interna decorrente de recebimentos para depósito,

armazenagem, demonstração ou conserto;
IV - à entrada de mercadoria não destinada à comercialização.
AI. 50 - A apuração da receita bruta real da empresa optante

industrial, das prestadoras de serviço de transporte ou de
comunicação e das cooperativas previstas nos inciso 1 e III do art. 17
será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das operações
ou prestações realizadas.

§ 1° - Não serão considerados, na forma prevista em regulamento,
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para efeito de apuração da receita bruta anual da empresa
industrial, os valores correspondentes:

- à operação de devolução de mercadoria para a origem;
II - à transferência de mercadoria para outro estabelecimento da

mesma empresa situado no Estado;
III - à venda cancelada;
IV - ao desconto incondicional concedido;
V - à operação interna decorrente de remessa para depósito,

armazenagem, demonstração, feira ou exposição, industrialização ou
conserto;

VI - a outras saídas que não constituam receita operacional.
§ 2° - A empresa optante industrial que vender seus produtos

preponderantemente a consumidor final poderá optar pela apuração
simplificada da receita bruta presumida nos termos do artigo anterior,
utilizando a margem de agregação industrial a ser estabelecida pelo
Poder Executivo, relativa a cada setor de atividade econômica.

§ 3° - Exercida a opção de que trata o § 20, o regime adotado será
aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir
do primeiro mês subseqüente ao da opção, vedada a sua alteração
antes do término do exercício.

Art. 6° - A receita bruta apurada na forma deste capítulo
compreenderá:

- todas as aquisições efetuadas pela empresa optante comercial ou
industrial de apuração simplificada, considerando-se a soma de todos
os seus estabelecimentos;

II - todas as receitas operacionais auferidas pela empresa optante
industrial e pelos prestadores de serviço de transporte e de
comunicações, considerando-se a soma de todos os seus
estabelecimentos.

Capítulo IV
Do Enquadramento e do Reenquadramento

Seção 1
Do Enquadramento

Art. 70 - O enquadramento da empresa optante será efetuado na
forma definida em regulamento, observado o disposto no ad. 10.

§ 1° - Quando se tratar de enquadramento de microempresa ou
empresa de pequeno porte a que se refere o inciso 1 do § 1  do art.
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13, inclusive a cooperativa de que trata o inciso II do art. 17, o
contribuinte deverá inventariar as mercadorias que foram adquiridas
nos últimos noventa dias e existentes em estoque, no último dia do
mês em que ocorrer o pedido de enquadramento, para efeito de
recolhimento do imposto devido, observada a forma e o prazo
previstos em regulamento.

§ 20 - Para a empresa em início de atividade, o regime previsto nesta
lei aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já
constituída, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
enquadramento.

§ 30 - Para a empresa que venha a iniciar atividade, o titular ou o
representante legal declarará no requerimento de inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS que a receita bruta do ano em
curso, apurada na forma do capítulo anterior, não excederá os limites
fixados nesta lei, observada a proporcionalidade em relação aos
meses de efetivo funcionamento e o disposto no art. 10.

Seção II
Do Reenquadramento

Art. 80 - O reenquadramento da empresa optante que tenha sido
desenquadrada na forma prevista no art. 24 poderá ser autorizado por
mais uma única vez, depois de decorrido o prazo de um ano contado
da data do desenquadramento, mediante comprovação do pagamento
integral do crédito tributário porventura devido.

Parágrafo único - Na hipótese de desenquadramento a pedido do
interessado, fica vedado o reenquadramento no mesmo exercício de
sua ocorrência.

Art. 90 - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite fixado
no inciso II do art. 20 poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se
no regime previsto nesta lei, a partir do segundo exercício seguinte ao
do desenquadramento, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS
relativo às operações ou às prestações realizadas no período
compreendido entre a data do desenquadramento e a do
reenquadramento, ressalvado o disposto no § 1° do art. 24.

Capítulo V
Das Vedações

Art. 10 - Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa:
- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10%
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(dez por cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta
anual global das empresas interligadas se situar dentro dos limites
fixados no inciso II do art. 20;

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2003;

III - que possua filial ou empresa interligada situada fora do Estado;
IV - de transporte que, mediante contrato, preste serviço para outra

empresa transportadora;
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em

nome do seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de
crédito tributário com parcelamento em curso;

VI - que seja gerida por procurador;
VII - cujo administrador não sócio seja, também, administrador de

outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das empresas
administradas se situar dentro dos limites fixados no inciso II do art.
2°.

§ 1° - O disposto no inciso 1 não se aplica à participação da empresa
optante em centrais de compras, em bolsas de subcontratação ou em
consórcio de exportação ou de venda no mercado interno.

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso II não se aplica a sucursal
que seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão
social, mesmo que continue com marca sob a forma de franquia.

§ 30 - O disposto no art. 90 aplica-se, no que couber, à cooperativa, e
ao cooperado de que trata o art. 17.

Capítulo VI
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Seção 1
Do Tratamento Tributário Aplicável à Empresa Optante

Art. 11 - A empresa optante fica sujeita ao pagamento mensal do
ICMS, correspondente à soma dos valores obtidos na forma prevista
nos art. 12 e 13.

§ 1° - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do valor apurado
na forma do "caput" os abatimentos previstos no Capítulo IX,
observado o disposto no art. 25.

§ 20 - O disposto neste artigo não exclui a empresa optante da
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obrigatoriedade de recolhimento do imposto nas hipóteses previstas
no art. 15.

§ 3° - O valor do imposto a recolher, quando inferior a R$30,00
(trinta reais), será acumulado mensalmente até perfazer este valor.

Art. 12 - A empresa optante aplicará sobre o valor das entradas do
período a alíquota interna constante no inciso 1 do art. 12 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, prevista para a mercadoria ou
serviço.

§ 10 - Do valor apurado na forma do "caput" será abatido o valor do
imposto correspondente à alíquota interna ou interestadual, conforme
a origem, relativo às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados
no período.

§ 20 - Serão excluídos da apuração prevista neste artigo somente os
valores correspondentes a:

- entradas de mercadorias recebidas em devolução ou de
mercadorias recebidas, em transferência, de outro estabelecimento da
mesma empresa situado no Estado;

II - operações internas decorrentes de recebimento para depósito,
armazenagem, demonstração, industrialização ou conserto;

III - entradas de mercadorias com isenção, imunidade, suspensão ou
sujeitas ao regime de substituição tributária;

IV - entradas de mercadorias em retorno de venda fora do
estabelecimento.

§ 30 - Nos casos em que a alíquota interna efetiva for igual à alíquota
interestadual não haverá valor remanescente a ser recolhido na forma
deste artigo.

§ 40 - Para o valor do imposto a ser abatido conforme indicado no §
1° deste artigo, não será considerado aquele que, ainda que
destacado em documento fiscal, corresponder à vantagem econômica
decorrente de concessão de incentivo ou benefício fiscal em
desacordo com o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro
de 1975.

Art. 13 - Sobre a receita líquida tributável mensal auferida pelo
contribuinte e apurada na forma do § 1° deste artigo, serão aplicados
os seguintes percentuais:

- a parcela da Receita Líquida Tributável Mensal da empresa
optante até R$5.000,00 (cinco mil reais) fica desonerada do ICMS;
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II - 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre a parcela que exceda a
R$5.000,00 (cinco mil reais) e seja igual ou inferior a R$15.000,00
(quinze mil reais);

III - 2% (dois por cento) sobre a parcela que exceda a R$1 5.000,00
(quinze mil reais) e seja igual ou inferior a R$40.000,00 (quarenta mil
reais);

IV - 3% (três por cento) sobre a parcela que exceda a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e seja igual ou inferior a R$100.000,00 (cem mil
reais);

V - 4% (quatro por cento) sobre a parcela que exceda a
R$ -100.000,00 (cem mil reais).

§ 1° - Considera-se Receita Líquida Tributável Mensal, para os fins
do disposto neste artigo:

- para a empresa optante comercial ou industrial de apuração
simplificada, o valor total das mercadorias adquiridas no mês,
acrescido do percentual de agregação depois de excluídos os valores
correspondentes a:

a) operações de mercadorias recebidas em devolução e as
transferências de mercadorias recebidas de outro estabelecimento da
mesma empresa situado no Estado;

b) operações internas decorrentes de recebimento para depósito,
armazenagem, demonstração, industrialização ou conserto;

c) entradas de mercadorias cujas saídas devam ocorrer, com
isenção, não-incidência, imunidade, ou sujeitas ao regime de
substituição tributária;

d) entradas de mercadorias em retorno do comércio ambulante;
e) outras entradas de mercadorias não destinadas à

comercialização.
II - para a empresa optante industrial e para o prestador de serviço

de transporte ou de comunicação, o valor total das saídas de
mercadorias e das prestações de serviço promovidas pelo
estabelecimento, excluídos os valores correspondentes a:

a) operações de devolução de mercadoria para a origem e as
transferências de mercadorias para outro estabelecimento da mesma
empresa situado no Estado;

b) saídas canceladas e descontos incondicionais concedidos;
c) prestações de serviços de transportes iniciadas em outros
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estados já tributadas na origem;
d) operações internas decorrentes de remessas para depósito,

armazenagem, demonstração, feira, exposição, industrialização ou
conserto;

e) prestações de serviços compreendidos na competência tributária
dos municípios;

f) saídas de mercadorias com isenção, não-incidência, imunidade,
ou sujeitas ao regime de substituição tributária;
• g) saídas para venda fora do estabelecimento que não tenham sido

realizadas;
h) outras saídas que não constituam receita operacional.
§ 20 - A apuração do valor previsto no "caput" poderá ser efetuada

diretamente, mediante o posicionamento, na tabela a seguir, do total
da Receita Líquida Tributável Mensal auferida pelo contribuinte, com a
aplicação da alíquota correspondente e o abatimento do valor a
deduzir:

* - O quadro da Receita foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.4.2004.

§ 30 - Para efeito de posicionamento na tabela prevista no § 2°
quando houver mais de um estabelecimento do mesmo contribuinte,
será somada a Receita Líquida Tributável Mensal de todos os
estabelecimentos, observado o seguinte:

- o valor da Receita Líquida Tributável Mensal total será informado
na DAPI pelo estabelecimento matriz;

II - a apuração e o recolhimento do imposto serão efetuados por
estabelecimento.

Seção II
Disposições Gerais

Art. 14 - Fica vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais
emitidos pelo contribuinte optante pelo regime previsto nesta lei,
exceto nas operações promovidas pela empresa optante industrial que
apura a receita bruta na forma prevista no art. 5°.

Parágrafo único - A opção pelo regime previsto nesta lei implica a
utilização obrigatória do Sistema de Apuração e Pagamento
Informatizado (SAPI - ICMS), que dispensará a escrituração de livros
fiscais, na forma do regulamento.

Art. 15 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se
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aplica a:

- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária;

II - recolhimento do imposto devido por terceiro a que o contribuinte
se ache obrigado em virtude de substituição tributária;

III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de
inscrição;

IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se
tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento;

V - serviço iniciado ou prestado no exterior;
VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria

desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento
falso ou inidôneo; e

VII - operação ou prestação de serviço desacobertada de
documento fiscal ou acobertada com documento fiscal falso ou
inidôneo.

Art. 16 - A empresa optante é obrigada, na forma e nos prazos
fixados em regulamento, sem prejuízo das demais exigências legais,
a:

- fazer o cadastramento fiscal;
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos

aos atos negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as
despesas, observados os prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas
à apuração da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação
ou prestação que realizar;

V - enviar arquivos eletrônicos contendo registro dos documentos
fiscais, inclusive de apuração do ICMS, através do Sistema de
Apuração e Pagamento Informatizado (SAPI - ICMS);

VI - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na
legislação tributária.

Parágrafo único - As notas fiscais emitidas pelas empresas
enquadradas na forma do art. 40 ou do § 20 do art. 50 e os documentos
fiscais emitidos pelas empresas prestadoras de serviço de transporte
ou de comunicação deverão conter, impressa, a expressão "Empresa
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optante do Simples Minas- não gera direito a crédito de ICMS".

•	 Capítulo VII
Das Cooperativas

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 17- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei:
- as cooperativas de produtores artesanais, de feirantes e de

comerciantes ambulantes que realizem operações em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas, que individualmente,
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$244.900,00
(duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais);

II - as cooperativas de pequenos comerciantes com estabelecimento
fixo, assim definidas as pessoas físicas, que individualmente,
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$244.900,00
(duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais);

III - as cooperativas de pequenos produtores da agricultura familiar
ou garimpeiros que realizem operações em nome dos cooperados
que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior
a R$244.900,00 (duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais).

Seção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Art. 18 - As cooperativas de produtores artesanais, de feirantes e de
comerciantes ambulantes e de pequenos produtores da agricultura
familiar ou garimpeiros, observado o disposto em regulamento, ficam
obrigadas a:

- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - para as cooperativas previstas nos incisos 1 e III do art. 17,

calcular, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados, apurado
mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre a receita líquida tributável mensal, observado o disposto
no inciso II, § 1° do art.13;

III - recolher o ICMS que corresponderá ao valor calculado na forma
do inciso II acrescido daquele obtido conforme art. 12;

IV - emitir documentos fiscais sem destaque do ICMS;
V - enviar os arquivos eletrônicos contendo:
•a) o registro dos documentos fiscais, inclusive de entrada,

correspondentes às aquisições efetuadas pelos filiados;
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b) a apuração do ICMS, através do Sistema de Apuração e

Pagamento Informatizado (SAPI - ICMS), nos termos do regulamento;
VI - informar as movimentações de filiadas ocorridas em seu

cadastro;
Vil - manter sistema de controle das operações individualizado por

cooperado.
§ 1° - O valor do imposto devido inferior a R$30,00 (trinta reais) será

acumulado mensalmente até perfazer aquele valor, quando deverá ser
recolhido.

§ 20 - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do
cooperado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa de
que faça parte nas condições previstas neste artigo.

§ 3° - As cooperativas de que trata este artigo respondem
solidariamente com seus cooperados pelas obrigações decorrentes de
operação por eles realizada.

Capítulo VIII
Do Empreendedor Autônomo

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 19 - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei a título
de empreendedor autônomo, observado o limite previsto no inciso III
do art. 2°:

- a pessoa física que, sem o auxílio de trabalho assalariado, exerça
as atividades de artesanato, de artes plásticas, de fabricação caseira
de alimentos ou de roupas;

II - o comerciante varejista, inclusive o feirante, que exerça suas
atividades sem estabelecimento fixo, ou em logradouro público
devidamente autorizado pelo município.

Seção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Art. 20 - As pessoas físicas que detenham as condições
relacionadas no artigo anterior, observado o disposto em regulamento,
ficam obrigadas a:

- requerer inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - emitir documentos fiscais sem destaque do ICMS;
III - entregar, anualmente e por ocasião de encerramento de

atividade, a declaração de movimentação econômica e fiscal;
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IV - para o empreendimento em inicio de atividade, apresentar
declaração de que a receita bruta do ano em curso não excederá os
limites fixados no inciso III do "caput" do art. 2 0 desta lei, observada a
proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento;

V - manter à disposição do Fisco as notas fiscais relativas às
entradas de matérias-primas e de mercadorias, no prazo decadencial;

VI - pagar a taxa de expediente relativa à fiscalização e renovação
de cadastro.

§ 1° - A receita bruta anual de que trata o artigo anterior
corresponderá ao valor das respectivas entradas no período acrescido
de percentual equivalente a 30% (trinta por cento), a título de margem
de agregação.

§ 2° - A pessoa física que ultrapassar a receita bruta anual prevista
no artigo anterior, providenciará sua inscrição como pessoa jurídica e
comunicará o fato à Secretaria de Estado de Fazenda, no prazo de 30
(trinta) dias da sua ocorrência.

Capítulo IX
Dos Abatimentos

Seção l
Dos Depósitos em Favor do FUNDESE

Art. 21 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta
lei, exceto o empreendedor autônomo, poderão deduzir do ICMS
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em
benefício do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico
do Estado de Minas Gerais- FUNDESE, criado pela Lei n° 11.396, de
6 de janeiro de 1994, até o limite mensal de:

- 1,3% (um inteiro e três décimos por cento):
a) do resultado da aplicação da margem de agregação prevista no

art. 40 quando se trata de empresa optante comercial, industrial de
apuração simplificada ou cooperativa prevista no art. 17;

b) da diferença a maior entre o valor das saídas e o das entradas,
nos demais casos;

11 - 0,5% (cinco décimos por cento) do valor tributável apurado de
conformidade com o item III do art. 18, quando se tratar das
Cooperativas definidas no art. 17.

§ 1° - O valor mínimo do abatimento mensal previsto neste artigo é
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), não acumulável.



§ 20 - A dedução de que trata este artigo tem precedência sobre o
abatimento previsto no art. 22.

§ 30 - Para efeito da dedução prevista neste artigo, o depósito será
efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS.

Seção II
Do Abatimento para Aquisição de Equipamento Emissor de Cupom

Fiscal - ECF
Art. 22 - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal -

ECF autorizado pela autoridade fazendária, o contribuinte enquadrado
no regime de que trata esta lei poderá abater do imposto apurado
conforme os arts. 11 e 18, até 100% (cem por cento) do valor de
aquisição do equipamento, observado o limite mensal de 40%
(quarenta por cento), para as empresa optantes, e de 100% (cem por
cento), para as cooperativas definidas no art. 17.

§ 1° - O beneficio previsto neste artigo alcança também o valor dos
acessórios necessários ao funcionamento do equipamento, inclusive o
leitor ótico de código de barras.

§ 20 - O abatimento será efetuado no mês em que se verificar o
início da efetiva utilização do equipamento autorizado.

§ 3° - Ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois
anos, a contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que
trata este artigo será cancelado a partir do mês em que foi efetuada a
venda.

§ 40 - Na hipótese do § 3° o valor equivalente ao dos abatimentos
efetuados será recolhido, com os acréscimos legais, por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 50 - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem.

§ 60 - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título,
suspende automaticamente a utilização do benefício correspondente à
aquisição do equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos
§ 30 e 40 deste artigo.

Seção III
Disposições Gerais

Art. 23 - A dedução e o abatimento previstos nos arts. 21 e 22 ficam
condicionados ao recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 1 0 - 0 recolhimento a menor de até 10% (dez por cento) do valor
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devido não se sujeita à hipótese prevista no "caput" desde que a sua
regularização seja efetuada antes de qualquer ação fiscal.

§ 2° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de
desenquadramento previstas no art. 24, os benefícios previstos neste
capítulo ficarão automaticamente cancelados.

Capítulo X
Do Desenquadramento

Art. 24 - Serão desenquadrados do regime previsto nesta lei:
- a empresa optante que:

a) no decorrer do exercício apresentar receita bruta anual
acumulada superior a R$1.959.900,00 (um milhão novecentos e
cinqüenta e nove mil e novecentos reais);

b) deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento em
razão de superveniência de situação prevista no art. 10;

li - a empresa optante com inscrição coletiva que no decorrer do
exercício apresentar receita bruta anual acumulada superior ao limite
de R$244.900,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos
reais);

III - o empreendedor autônomo que no decorrer do exercício
apresentar receita bruta anual acumulada superior a FI$60.000,00
(sessenta mil reais), hipótese em que será cancelada a sua inscrição
no Cadastro de Contribuintes do ICMS - Especial.

§ 1° - Na primeira vez em que se verificar o excesso de receita bruta
a que se refere o "caput" deste artigo e verificado que o excesso
corresponde a até 5 % (cinco por cento) do limite da receita bruta, o
contribuinte poderá manter-se enquadrado no exercício seguinte, sem
direito aos abatimentos previstos nesta lei no período em que se
verificar o excesso até o último dia do exercício em que o mesmo foi
verificado.

20 - O desenquadramento poderá, também, ocorrer a pedido do
contribuinte, após anuência em despacho fundamentado do chefe da
Administração Fazendária, na forma prevista em regulamento.

§ 3° - O desenquadramento retroagirá à data da ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas neste artigo e produzirá efeitos a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência.

§ 40 - Nas hipóteses previstas no "caput" deste artigo, o contribuinte
comunicará o fato à repartição fazendária de sua circunscrição até o
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décimo quinto dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer o
desenquadramento, sem prejuízo do disposto no § 3°.

Capítulo XI
Das Penalidades

Ali. 25 - A pessoa jurídica ou a pessoa física que, em desacordo
com o disposto nesta lei, enquadrar-se indevidamente ou, que se
mantiver enquadrada após ultrapassar o limite de receita bruta de seu
enquadramento ou por superveniência de situação impeditiva prevista
no art. 10, fica sujeita:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) ao pagamento do ICMS devido pelo regime normal de apuração

do imposto, com os acréscimos legais;
b) ao cancelamento do cadastramento como empresa optante ou

pessoa física;
- sendo a irregularidade apurada pelo Fisco, além do previsto nas

alíneas do inciso anterior:
a) a multa correspondente a 100% (cem por cento), sem nenhuma

redução, sobre o valor devido a título de imposto;
b) às multas previstas na Lei n° 6.763, de 1975, por descumprimento

de obrigação acessória, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Capítulo XII

Disposições Finais e Transitórias
Ali. 26 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos,

anualmente, mediante aplicação da variação do índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna - IGP-Dl, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, observados os doze meses do exercício
imediatamente anterior.

Ali. 27 - A empresa optante e a cooperativa que apresentarem
receita bruta anual de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), não
corrigível, e o empreendedor autônomo ficam dispensados de
comprovar suas saídas de mercadorias através de ECF.

Ali. 28 - O Regulamento disporá sobre a distribuição e controle de
Nota Fiscal Avulsa a Consumidor Final que será utilizada nas
operações internas promovidas pelos contribuintes de que trata o
artigo anterior.

Ali. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda regulamentará a
simplificação de procedimentos relacionados com o cadastramento
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fiscal e a apuração e declaração do imposto dos contribuintes
enquadrados nesta lei, podendo, inclusive, celebrar convênios com
entidade representativa de classe de contribuintes ou de apoio às
empresas.

Art. 30 - A empresa optante desenquadrada do regime previsto
nesta lei levantará o inventário das mercadorias em estoque no último
dia do mês em que ocorrer o desenquadramento, para efeito de
apropriação de crédito, que será apurado com base no valor da última
entrada e aplicação da alíquota interna prevista para a mercadoria.

Art. 31 - A baixa de inscrição estadual do contribuinte enquadrado
no regime previsto nesta lei será feita mediante entrega na repartição
fazendária dos livros e documentos fiscais exigidos para as
providências cabíveis.
.Art. 32 - Os órgãos das administrações públicas direta e indireta do

Estado dispensarão tratamento especial às empresas optantes, assim
definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de
equipamento permanente.

Art. 33 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à empresa
optante e ao empreendedor autônomo, no que couber, o disposto na
Lei n°6.763, de 1975, e na legislação tributaria relativa ao ICMS.

Art. 34 - O contribuinte optante pelo regime de Micro Geraes,
previsto na lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, ficará
automaticamente enquadrado, de ofício, no regime instituído por esta
lei, podendo requerer o seu desenquadramento no prazo de 30 (trinta)
dias contados da regulamentação desta lei.

Parágrafo único - Na hipótese do "caput" o contribuinte enquadrado:
- observará o disposto no § 1° do art. 7 0, quando se tratar de

empresa que recolhe o imposto com base na receita prevista no § 10
do art. 13;

II - poderá somente transferir para o novo regime o saldo credor do
abatimento relativo à aquisição de ECF.

Ad. 35 - O art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do § 70 com a seguinte redação:

"Art. 24 -	............................
§ 7° - A inscrição do estabelecimento poderá ser suspensa ou

cancelada, na forma prevista em regulamento, quando o contribuinte
deixar de entregar, nos prazos fixados, documentos destinados a
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informar a apuração mensal do imposto.".

Art. 36 - O § 30 do art. 91 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido do inciso VI com a seguinte redação:

"Art. 91 - .........................................
§ 30 - ................................................
VI - da taxa prevista no subitem 2.43 da Tabela A anexa a esta lei, o

fornecimento trimestral de um talão de Nota Fiscal Avulsa a
Consumidor Final, ao empreendedor autônomo que tiver efetuado o
recolhimento tempestivo da taxa prevista no subitem 2.42.".

Art. 37 - O ad. 96 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do § 40 com a seguinte redação:

"Art. 96 - ......................................
§ 40 - A taxa a que se refere o subitem 2.42 da Tabela A anexa a

esta lei será recolhida trimestralmente pelo empreendedor
autônomo.".

Art. 38 - O item 2 da Tabela A anexa à Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, fica acrescido dos subitens 2.42 e 2.43 com a
seguinte redação:

* - O Tabela A foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
10.4.2004.

Art. 39 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as

da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro 1999, mantidas as disposições
relativas ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural, ao
produtor rural de pequeno pode e ao pequeno e microprodutor rural
de leite, previstos na Lei n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 197/2004*

Belo Horizonte, 26 de março de 2004.
Excelentíssio Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, solicitando submeter à apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre
a gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio, serviços
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gerais, orçamento, finanças e controle interno, no âmbito da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo e possibilita à Empresa Minas Gerais Administração de
Serviços Ltda - MGS desempenhar atividades no âmbito de outras
esferas de Administração Pública.

A proposição ora encaminhada tem como escopo promover a
flexibilização da organização das atividades da Administração Pública
Estadual em atendimento às diretrizes e tendências da moderna
administração pública, já consagradas no ordenamento jurídico
brasileiro.

Esta proposição irá possibilitar ao Chefe do Poder Executivo atribuir
a gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio, serviços
gerais, orçamento, finanças e controle interno no âmbito da
administração pública Direta, Autárquica e Fundacional a órgão ou
entidade diversa daquela a que esteja fixada a competência em
regulamento, além de poder promover o remanejamento de cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas não integrantes de
estrutura básica. Objetiva-se com isso que a gestão de referidos
recursos seja mais célere e racional, tendo em vista a necessidade de
obtenção de resultados mais efetivos dentro da Administração Pública
Estadual.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.48112004

Dispõe sobre a gestão de tecnologia, informação, pessoal,
patrimônio, serviços gerais, orçamento, finanças e controle interno no
âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 1 0 - A gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio,
serviços gerais, orçamento, finanças e controle interno, assim como a
realização de licitações e contratações, no âmbito da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, poderá
ser atribuída a órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual,
diversa daquela a que está fixada a competência, nos termos de
regulamento.

Art. 20 - 0 Poder Executivo poderá promover a alteração, por
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remanejamento e sem aumento de despesa, da lotação de cargos
de provimento em comissão e funções gratificadas não integrantes
das estruturas básicas, em órgãos e Entidades da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Art. 3°-O art. 126 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 126 - A empresa pública resultante do disposto no artigo
anterior vincula-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
• tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos
• gerais, de qualquer natureza, às Administrações Públicas Direta e
Indireta, em especial:".

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 10/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão relativo
ao exercício de 2003. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 11/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando a prestação de contas desse órgão relativa ao
exercício de 2003. (- Publicado, fica o processo em poder da Mesa,
aguardando sua publicação em essencialidades.)

Do Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, solicitando informações
para instruir a ADIN n°2.501.

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 2.330/2004, da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, agradecendo o envio
do relatório final da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.

Do Sr. João Domingos Fassarella, Prefeito Municipal de Governador
Valadares, em atenção ao Requerimento n° 2.181/2004, do Deputado
Márcio Passos, agradecendo a iniciativa contida nesse requerimento.

Do Sr. José Sena Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Itamarandiba, encaminhando cópia de moção que consigna voto de
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parabéns dessa Casa Legislativa à Acesita Energética. (- A
Comissão de Turismo.)

Do Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Chefe do Estado Maior da
PMMG, em atenção aos Requerimentos nos 2.076/2003, da Comissão
de Participação Popular, e 2.106 e 2.136/2003, do Deputado Célio
Moreira, prestando informações concernentes aos referidos
requerimentos.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário Adjunto da Fazenda, em
atenção ao Requerimento n° 1.683/2003, da Comissão de Saúde,
informando que o assunto contido nesse requerimento foi
encaminhado para análise e informação da Secretaria da Saúde. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.683/2003.)

Da Sra. Marilda Ribeiro Resende, Vereadora à Câmara Municipal de
Uberaba, fazendo solicitações relacionadas com o plano de carreira
do magistério e com o reajuste salarial do funcionalismo público. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Geraldo Fausto da Silva, Diretor da DDFS-IEF, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.071/2003, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Secretário-Geral da Procuradoria-
Geral de Justiça, comunicando que o Promotor de Justiça Carlos
André Mariani Bittencourt foi designado para participar da reunião em
que se discutirá a questão da aposentadoria dos servidores estaduais
não-detentores de cargo efetivo no Regime Geral de Previdência
Social. (- A Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Helena de Fátima Ramalho Varella, Diretora da DAFI -
Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otôni -, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.682/2003, da Comissão
de Educação. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.682/2003.)

Do Sr. José Arcebispo da Silva Filho, Superintendente-Geral de
Policia Civil, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.175/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Gabinete do Ministro da Fazenda, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.128/2003, da Comissão
de Política Agropecuária.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do
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Governador do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n°2.295/2004, do Deputado Leonardo Quintão.

Da Sra. Rita de Cássia Rodrigues, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 1.682/2003, da Comissão de Educação. (- Anexe-
se ao Requerimento n° 1.682/2003.)

Do Sr. Wilson Francisco Nepomuceno, Presidente do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos Dumont,
agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa a
partir de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro.

Da Sra. Zélia Maria Matias Valadão, Diretora 1 da Superintendência
Regional de Ensino de Patos de Minas, encaminhando cópia do Plano
de Obras desse órgão, relativo ao ano de 2004, em atenção ao
Requerimento n° 1.682/2003, da Comissão de Educação. (- Anexe-se
ao Requerimento n° 1.682/2003.)

Da Comissão de Logística de Planejamento de Transportes de
Minas Gerais, alertando sobre a possibilidade de ocorrência de um
apagão logístico no País. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

TELEGRAMA
Do Sr. Roberto Balestra, Deputado Federal, agradecendo o envio do

relatório final da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.
CARTÃO

Do Sr. Jonas Pinheiro, Senador, agradecendo o envio do Relatório
Final da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.

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 COMPLEMENTAR N° 51/2004
Institui a Região Metropolitana de Curvelo, dispõe sobre sua

organização e suas funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Curvelo
Art. V - Fica instituída a Região Metropolitana de Curvelo, integrada

pelos Municípios de Curvelo, Inimutaba, Corinto, Morro da Garça,
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Felixlândia, Augusto de Lima, Buenópolis, Santo Hipólito, Presidente
Juscelino e Monjolos.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Curvelo também passarão a integrá-la.

Capítulo II
Da Região Metropolitana de Curvelo

Seção 1
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 20 - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
da Região Metropolitana de Curvelo abrangerão serviços e

• instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos
dos usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura de rede de vias arteriais e coletoras,.
compostas por eixos que liguem entre si os municípios da região
metropolitana;

III - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de

atendimento integrado a áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a

utilização do espaço metropolitano sem conflito e sem prejuízo à
proteção do meio ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição:

a) definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao
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suprimento de matéria-prima para a indústria e à contribuição para o
processo de seqüestro de CO;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em razão das

necessidades metropolitanas;
b) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos

hídricos, com vistas à agricultura irrigada;
Vil - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da

região metropolitana e o subsidio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum;

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização dos
núcleos habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município, e no
direcionamento da produção programada de horticultura com vista ao
abastecimento metropolitano;

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas na região;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao

fortalecimento do cooperativismo na região;
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e emprego;
e) a integração com as demais esferas governamentais;
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento

das cadeias do agronegócio processadas na região;
h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana de Curvelo com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte e com as demais regiões
metropolitanas do Estado, com o objetivo de assegurar, entre outros
benefícios, a melhoria das telecomunicações, bem como a
reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária da região
ligada ao transporte intermodal, melhorando, como conseqüência, o
suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção;

Xl - o planejamento, de maneira integrada e racional, dos recursos
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana;
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Xli - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da

região, com a adoção de medidas que visem:
a) à ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as

necessidades da região;
b) ao desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos

três segmentos econômicos da área metropolitana;
XIII - à definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde

baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na
integração das redes pública e privada e na racionalização dos
recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV - ao aumento da eficácia dos estabelecimentos da região
metropolitana, para melhorar a potencialidade e a produtividade de
instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

XV - ao fortalecimento do desenvolvimento de tecnópole segundo o
conceito de "cluster".

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam a área de mais de um município serão coordenados no nível
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos
setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão

Art. 30 - A gestão da Região Metropolitana de Curvelo compete:
- à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e

de controle;
II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas

às funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no
nível dos planejamentos estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana

Art. 40 - A Assembléia Metropolitana da Região de Curvelo, órgão
colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo,
compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
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interesse comum;
II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos

específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico metropolitano, bem como os programas e projetos a
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à
sua correta implementação;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor
Metropolitano em curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitána de Curvelo, respeitadas as prioridades setoriais
e espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus
programas e projetos;

VI - promover a compatibilização dos recursos provenientes de
fontes distintas de financiamento, destinados à implementação de
projetos indicados no Plano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Curvelo;
X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços

metropolitanos de interesse comum;
XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Curvelo.

Art. 5 0 - A Assembléia Metropolitana de Curvelo é composta por:
- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
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de Curvelo;

II - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a
Região Metropolitana de Curvelo, na proporção de um Vereador para
pada cinqüenta mil habitantes ou fração;

,i 111 - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados
pelo Governador do Estado;

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair
sobre Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região
Metropolitana, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano de Curvelo, eleitos
por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1° - Os Prefeitos a que se refere o inciso 1 deste artigo indicarão

um suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos
respectivos municípios.

§ 20 - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem
os incisos II a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma
forma que os titulares, para atuar em caso de impedimento destes.

§ 30 - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos,
permitida uma recondução para igual período, ressalvado o disposto
no § 40

§ 40 - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus
mandatos eletivos.

§ 50 - A participação na Assembléia Metropolitana de Curvelo é
considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 60 - Compete ao Conselho Desenvolvimento Econômico e Social
Região Metropolitana de Curvelo:

- planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia
Metropolitana de Curvelo os projetos integrados de desenvolvimento
econômico e social;

11 - buscar alternativas para financiamento de projetos e programas
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de interesse da Região Metropolitana de Curvelo;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana de Curvelo;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Curvelo.

Ad. 70 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 8° - A Assembléia Metropolitana de Curvelo regulamentará os

critérios para a escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de
Curvelo, de acordo com o seu regimento interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 90 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana de
Curvelo atingidos pelo processo de metropolização constituirão o
Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a
execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região de Curvelo, assegurada a
participação do município diretamente envolvido no processo de
decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo

Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
de Curvelo - FDMC -, destinado a apoiar os municípios da região
metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.
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Art. 12 - São recursos do FDMC:

- as dotações orçamentárias;
II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe

forem destinados;
III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas

e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana de Curvelo;

IV - a incorporação ao fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FDMC,

exclusivamente, as prefeituras e os órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
de Curvelo e dos municípios do Colar Metropolitano.

Parágrafo único - E vedado ao FDMC realizar operação de crédito,
nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 14 - O FDMC, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração
pelos serviços prestados.

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FDMC:

- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plaho Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - A aplicação dos recursos financeiros ou repassados pelo
FDMC será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FDMC
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obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, ou em outra que vier a substituí-Ia, bem como às normas gerais
e específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 18 - Aplicam-se ao FDMC, no que couber, as normas da Lei
Complementar n° 27, de 18 janeiro de 1993.

Art. 19 - As despesas do FDMC correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de
Curvelo as regras contidas nos arts. 1° a 6° da Lei Complementar n°
26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 21 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março 2004.
Doutor Viana
Justificação: Constituir a Região Metropolitana de Curvelo, em

conformidade com os arts. 41 e seguintes da Constituição Estadual e
com a Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, é o objetivo deste projeto.
As prioridades da Região Metropolitana de Curvelo concentram-se no
desenvolvimento da região de forma planejada e homogênea,
"contribuindo para a redução das desigualdades regionais, mediante
execução articulada de planos, programas e projetos regionais e
setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do
mesmo complexo geoeconômico e social" (art. 41, II, Constituição
Estadual). A cidade de Curvelo encontra-se em pleno crescimento, e
os demais municípios da região necessitam desse impulso para que
exista realmente uma gestão dos interesses afins, como, por exemplo,
transporte intermunicipal, segurança pública, saneamento básico, uso
do solo, preservação e proteção do meio ambiente, habitação, entre
outros, de maneira equilibrada, proporcionando, dessa forma, um
crescimento homogêneo.

Assim sendo, espero que os nobres parlamentares apóiem o
referido projeto e que emendas sejam apresentadas para o seu
melhor aproveitamento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
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Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.48212004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores de Sagarana, com sede no Município de
Arinos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Sagarana

- ACMS - é uma entidade civil, sem fins lucrativos, e sua diretoria é
composta por pessoas de reconhecida idoneidade moral, não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Sediada no Distrito de Sagarana, Município de Arinos, a Associação
foi fundada em 4/4/82, como uma das ações do Projeto Integrado de
Colonização de Sagarana. De acordo com seu estatuto, sua principal
finalidade é a de trabalhar pelo desenvolvimento e bem-estar social da
comunidade, bem como proporcionar aos seus associados apoio
sócio-cultural, econômico e assistencial.

Diante do exposto e por atender a entidade aos requisitos legais,
conforme documentação apresentada, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.
• - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.483/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Cachoeira da Ilha, com sede no Município de Arinos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais da Cachoeira da Ilha, com sede no Município de
Arinos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira da

Ilha, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, foi fundada
em 4/3/99. Sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade moral, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Já declarada de utilidade pública municipal por meio do Decreto n°
830, de 18/7/2001, a referida Associação congrega órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições sócio-econômicas da
população e a solucionar problemas da comunidade.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.484/2004
Dispõe sobre a qualidade do atendimento em estabelecimento

comercial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - Os supermercados, hipermercados e estabelecimentos

congêneres ficam obrigados a manter junto a cada caixa funcionário
encarregado de ensacolar as mercadorias adquiridas pelos clientes.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo o
estabelecimento comercial de pequeno porte, assim considerado
aquele que opere com até dois caixas.

Art. 20 - O estabelecimento comercial que infringir esta lei fica sujeito
a multa no valor de 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - UFEMGs, por caixa.

Art. 30 - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei
terão o prazo de 60 dias a contar da publicação, para se adequarem
às suas disposições.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
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Chico Simões
Justificação: Procura-se com este projeto de lei garantir a qualidade

do atendimento prestado ao consumidor por parte dos
estabelecimentos comerciais, evitando-se as longas filas enfrentadas
pelos clientes após realizar as suas compras, devido ao acúmulo de
funções do funcionário responsável pelo caixa, o qual é obrigado a
paralisar a sua atividade para ajudar o cliente a ensacolar as
mercadorias adquiridas. Esse acúmulo de atividades e a confusão por
ele gerada pode trazer prejuízo para o correto desempenho da função
específica do caixa, que exige atenção e responsabilidade.

Hoje, a legislação específica de defesa do consumidor vem
buscando estabelecer parâmetros de funcionamento das instituições,
de forma a garantir o direito do consumidor de ser atendido
dignamente, como o demonstra a legislação em relação às instituições
bancárias e de prestação de serviços públicos.

Outro aspecto importante é a ampliação da oferta de emprego,
principalmente para os jovens, que normalmente são contratados para
essa função, impedindo a sobrecarga de trabalho para uns, em
detrimento da abertura de vagas.

- 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° 1.485/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Liberdade - APAE de Liberdade, com sede no
Município de Liberdade.

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

Amigos dos Excepcionais de Liberdade - APAE de Liberdade, com
sede no Município de Liberdade.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.

• Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Liberdade - APAE de Liberdade - tem por finalidade principal
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
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deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania. Suas principais atividades são coordenar e executar na sua
área de jurisdição os objetivos, os programas e a política da
Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das
APAEs, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o
prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do
movimento apaeano. Atua na definição da política pública municipal
de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em consonância
com a política adotada pela Federação Nacional e da Federação das
APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução.
Promove e estimula a realização de programas de atendimento à
pessoa portadora de deficiência, desde os de prevenção até os de
amparo ao idoso. Presta, também, serviços gratuitos, permanentes,
sem nenhuma discriminação de clientela, na área específica de
atendimento, àqueles que deles necessitarem, ou seja, prestam
relevantes serviços à sociedade. Por esses motivos é que solicito aos
nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.486/2004
Declara de utilidade pública o Movimento de Cursilhos de

Cristandade da Diocese de Divinópolis -MCC -, com sede no
Município de Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de

Cursilhos de Cristandade da Diocese de Divinópolis - MCC -, com
sede no Município de Divinópolis.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: O Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese

de Divinópolis - MCC -, com sede no Município de Divinópolis, é uma
entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade preparar
lideranças cristãs para atuação nos ambientes e nas estruturas de
acordo com a pastoral orgânica dessa Igreja particular; fermentar com
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o Evangelho os ambientes e as estruturas pelo testemunho e pela
ação pessoal e organizada em núcleos por seus membros; formar
dirigentes para expansão do Movimento em níveis diocesano e
paroquiais, incentivando e acompanhando o subgrupo executivo
diocesano, os núcleos ambientais e outros grupos do Movimento de
Cursilho de Cistandade.

O Movimento está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.487/2004
Cria o Certificado Responsabilidade Social - CRS - para empresas

estabelecidas no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Certificado Responsabilidade Social - CRS -
a ser conferido anualmente pela Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais às empresas e às organizações que atuem no
Estado e que apresentem o balanço social do exercício imediatamente
anterior.
• Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, as
empresas e organizações deverão encaminhar à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais o balanço social até o último
dia do mês de junho do ano seguinte ao de referência.

Art. 20 - Considera-se balanço social o documento pelo qual as
empresas e organizações apresentam dados que permitam identificar
o perfil da sua atuação social durante o exercício, considerando-se:

- impostos - taxas, contribuições e impostos federais, estaduais e
municipais recolhidos;

II - valor total da folha de pagamento, incluídos os encargos sociais;
III - condições de trabalho - higiene e segurança de trabalho, número

de acidentes de trabalho, número de reclamatórias trabalhistas e
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jornada média de trabalho;
IV - alimentação - restaurante, vales-refeição, lanches, cestas

básicas e outros gastos com a alimentação dos empregados;
V - saúde - programas de medicina preventiva, programas de

qualidade de vida, segurança do trabalho e outros gastos com saúde;
VI - educação - treinamento, programa de estágios, reembolso de

educação, bolsas de estudo, creches, assinaturas de revistas, gastos
com biblioteca e outros gastos com educação e treinamento de
empregados ou seus familiares;

VII - número de empregados - número médio de empregados no
exercício;

VIII - número de admissões e demissões efetuadas no período,
discriminando-se os contratos temporários;

IX - número de contratos efetuados dentro do Programa Primeiro
Emprego;

X - políticas adotadas visando a diminuir a exclusão de segmentos
sociais, como a admissão de idosos, deficientes físicos, afro-
brasileiros, mulheres e outros;

XI - contribuições para a sociedade, como investimentos na
comunidade nas áreas de cultura, esportes, habitação, saúde pública,
saneamento, segurança, urbanização, educação, defesa civil,
pesquisa, obras públicas, campanhas públicas e outros gastos sociais;

XII - investimentos em meio ambiente - recuperação de áreas
degradadas, despoluição, gastos com introdução de métodos não
poluentes e outros que visem à conservação e à melhoria do meio
ambiente, incluindo educação e conscientização ambiental;

XIII - participação dos trabalhadores nos resultados econômicos,
seguro, empréstimos, gastos com atividades recreativas, transportes e
outros benefícios oferecidos aos empregados.

§ 1" - O balanço social de que trata o " caput' deste artigo será
assinado por contador ou técnico em contabilidade devidamente
habilitados ao exercício profissional.

§ 20 - Os dados financeiros constantes no balanço social deverão
ser extraídos das respectivas demonstrações contábeis elaboradas na
forma da legislação vigente.

Art. 30 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tornará
pública a relação das empresas que apresentarem o balanço social,
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nos termos desta lei, outorgando-lhes o Certificado de
Responsabilidade Social - CRS.

Art. 40 - A Assembléia Legislativa agraciará com o Troféu
Responsabilidade Social as empresas e organizações mais
destacadas, considerando-se:

a) a qualidade de suas relações com os empregados;
b) o cumprimento de cláusulas sociais;
c) a participação dos empregados nos resultados econômicos;
d) as possibilidades de desenvolvimento pessoal;
e) a interação das empresas e organizações com a comunidade e

sua relação com o meio ambiente.
Art. 50 - A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, no prazo de sessenta dias a contar da data de publicação
desta lei, constituirá comissão mista paritária, com representantes de
entidades da sociedade civil organizada, para planejar o evento anual
e deliberar sobre os critérios que nortearão a concessão do
Certificado e a escolha das empresas a serem agraciadas com o
Troféu Responsabilidade Social.

Art. 60 - O Certificado de Responsabilidade Social e o Troféu
Responsabilidade Social serão entregues na mesma solenidade de
que trata o art. 40 da Lei n° 15.011, de 15/1/2004.

Art. 70 - As despesas decorrentes desta lei decorrerão de recursos
orçamentários próprios, a conta do orçamento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Marília Campos
Justificação: Recentemente, tivemos aprovada, por esta Casa, a Lei

n° 15.011, de 15/1/2004, proveniente de substitutivo apresentado por
esta Deputada ao Projeto de Lei n° 898/2003. Essa lei dispõe sobre a
Responsabilidade Social no âmbito da administração pública, criando
diversos mecanismos de aferição da efetiva qualidade de vida dos
cidadãos, como o balanço social, o Certificado de Responsabilidade
Social para municípios e órgãos públicos, e o Indice Mineiro de
Responsabilidade Social, a ser elaborado pela Fundação João
Pinheiro, mais amplo e aperfeiçoado que outros instrumentos
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similares, tais como o PIB e o IDH, da ONU.
Restava agora introduzir semelhante mecanismo de avaliação da

atividade social das empresas privadas que atuam em nosso Estado.
A responsabilidade social, conceito recente e moderno, busca
demonstrar o compromisso da empresa com o social, ao colaborar
com a garantia de acesso do cidadão a direitos como a saúde, a
educação, o meio ambiente, o lazer, a segurança, a habitação. Nos
balanços sociais, ficam evidenciados indicadores sociais, tais como o
número de mulheres que trabalham na empresa, número de
empregados com deficiência, número de empregados com mais de 60
anos, número de cargos de chefia ocupados por mulheres, além de
atividades sociais desenvolvidas pelas empresas e investimentos
ambientais.

A idéia de balanço social surgiu primeiramente na França, há 20
anos, e foi introduzida no Brasil pelo sociólogo Herbert de Souza, o
"Betinho". Cabe destacar, ainda, que, nesse país, o balanço social já é
obrigatório para empresas com mais de 750 empregados.

No Brasil, com o fim do regime militar e da repressão política,
verificou-se uma explosão de organizações civis. O movimento de
apoio à responsabilidade social ganha impulso a partir da década de
90 e é conseqüência do surgimento de um sem-número de
organizações não governamentais.

Hoje, podemos citar inúmeras empresas que já se comprometeram
com diversas cláusulas sociais, tornando-se aquilo que podemos
chamar de "empresa socialmente responsável": a AMBEV, com
projetos na área ambiental, alfabetização, reciclagem, biblioteca
solidária; o Banespa, que publica anualmente seu balanço social e
tem atuado nas áreas de inclusão digital, inserção social e geração de
renda, com projetos como padarias, costura, brinquedos em hospitais,
restauração, empreendedorismo e outros; a EMBRATEL, atuando no
desenvolvimento de projetos de criação de bibliotecas e de inclusão
social de portadores do HIV; o SESI, com projetos de prevenção à
AIDS, qualidade no trabalho, e parceira com a Rede Globo, no Ação
Global , e o SEBRAE, que desenvolveu um questionário e uma
cartilha de responsabilidade social para microempresas e pequenas
empresas.

Em Minas Gerais, temos a Caravana Alterosa e o projeto Viver bem
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na Nossa Cidade, patrocinados pela Alterosa. A FIAT desenvolve
projetos culturais, educativos e de preservação do patrimônio
histórico. A Telemig Celular tem apoiado a instituição de Conselhos
Municipais dos direitos da Criança e do Adolescente.

E importante ainda mencionar a Rede Globo, com diversos projetos
como Amigos da Escola e Criança Esperança, aliás, a Rede Globo
está veiculando a maciça campanha "Acreditar no Brasil é Nossa
Vocação", voltada para a divulgação de seu compromisso com o
social. Nessa campanha ela demonstra, por exemplo, que contrata
afro-brasileiros para os elencos das telenovelas, que grande parcela
de sua programação tem "conteúdo nacional" e que há a inserção de
temas sociais nos roteiros das novelas.

Informamos que se encontra em discussão, em nível nacional, a
criação de um certificado de qualidade (ISO), especificamente voltado
para o aspecto social de uma empresa.

Confiamos, portanto, no apoio dos nobres Deputados a esta
proposta, voltada para a promoção da inclusão social e do
desenvolvimento justo e solidário.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado José Milton. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 212/2003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.488/2004
Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do

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

Capítulo 1
Das Disposições Gerais

Art. 1° - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do
usuário dos serviços públicos prestados pelo Estado.

§ 1° - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e
aplicam-se aos serviços públicos prestados:

a) pela administração pública direta, indireta e fundacional;
b) pelos órgãos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
Público, quando no desempenho de função administrativa;
• c) por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou

qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato,
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convênio, termo de parceria ou instrumento similar.

§ 20 - Esta lei se aplica aos particulares somente no que concerne
ao serviço público delegado nas formas previstas na alínea "c", do
parágrafo anterior.

Art. 20 - Anualmente o Poder Executivo deverá publicar e divulgar
quadro geral dos serviços públicos prestados pelos órgãos e Poderes
do Estado, especificando os órgãos ou as entidades públicas e
privadas responsáveis por sua realização.

Capítulo II
Dos Direitos dos Usuários

Seção 1
Dos Direitos Básicos

Art. 30 - São direitos básicos do usuário dos serviços públicos:
- a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público.

Seção II
Do Direito à Informação

Art. 40 - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
- o horário de funcionamento das unidades administrativas;

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização
exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao público;

III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros
dados necessários à prestação do serviço;

IV - a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas,
reclamações ou sugestões;

V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como
interessado;

VI - as decisões proferidas e respectiva motivação, até mesmo
opiniões divergentes, constantes de processo administrativo em que
figure como interessado.

§ 1 0 - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República.

§ 20 - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão
administrativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no
órgão oficial, somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo
processo estiver disponível para vista do interessado, na repartição
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competente.

Art. 50 - Para assegurar o direito à informação previsto no art. 40,

prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:
- atendimento pessoal, por telefone ou por meio eletrônico;

II - informação computadorizada, sempre que possível;
III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de

serviço;
IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes,

inclusive mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação;
V - programa de informações, integrante do Sistema Mineiro de

Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SIMIDE -, a que se refere o
art. 15;

VI - minutas de contratos-padrão redigidas em termos claros, com
caracteres ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;

VII - sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização
de cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além
de outros, na forma prevista pela Lei n° 11.751, de 16/1/95;

VIII - informações relativas à composição das taxas e tarifas
cobradas pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário,
em tempo hábil, cobrança por meio de documento contendo os dados
necessários à exata compreensão da extensão do serviço prestado;

IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações
quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir
acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos
por parte do contribuinte.

Seção III
Do Direito à Qualidade do Serviço

Art. 60 - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa
qualidade.

Art. 70 - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos
e prestadores de serviço público:

- urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
11 - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a

idosos, grávidas, doentes e deficientes físicos;
III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;
IV - racionalização na prestação de serviços;
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
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exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o

bom atendimento do usuário;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos

usuários;	 -
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista

dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;

- manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e
adequadas ao serviço ou atendimento;

Xl - observância dos códigos de ética aplicáveis às várias categorias
de agentes públicos.

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de
programas de capacitação gerencial e tecnológica, na área de
recursos humanos, aliados à utilização de equipamentos modernos,
são indispensáveis à boa qualidade do serviço público.

Seção IV
Do Direito ao Controle Adequado do Serviço Público

Art. 8° - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço
público.

§ 1° - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão
instituídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços
públicos no Estado:

a) Ouvidorias;
b) Comissões de Ética.
§ 2° - Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto

a delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere
esta lei, cláusulas ou condições específicas que assegurem a
aplicação do disposto no § 1° deste artigo.

Ad. 90 - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades
competentes, até mesmo à Comissão de Ética, visando à:

- melhoria dos serviços públicos;
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação

dos serviços públicos;
111 - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
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IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis

com os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior,

que encaminhará ao Governador do Estado, relatório semestral de
suas atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento
do serviço público.

Art. 10 - Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas,
denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por
infringência a principio ou norma ético-profissional, adotando as
providências cabíveis.

Art. 11 - As Comissões de Ética e as Ouvidorias serão compostas
por representantes dos servidores públicos eleitos por eles
diretamente.

Capítulo III
Do Processo Administrativo

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 12 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a
terceiros e, quando for o caso, ao poder público, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 13-O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei obedecerá ao disposto na Lei n° 14.184/2002.

Capítulo IV
Das Sanções

Art. 14 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público
às sanções previstas rio Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e nos regulamentos das entidades da
administração indireta e fundacional, sem prejuízo de outras de
natureza administrativa, civil ou penal.

Parágrafo único - Para as entidades particulares delegatárias de
serviço público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as
previstas nos respectivos atos de delegação, com base na legislação
vigente.

Capítulo V
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Do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos -

SIMIDE
Art. 15 - O Poder Executivo deverá instituir o Sistema Mineiro de

Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SIMIDE -, que terá por
objetivo criar e assegurar: 

- canal de comunicação direto entre os prestadores
os usuários, a fim de aferir o grau de satisfação de,,
estimular a apresentação de sugestões;

II - programa integral de informação para assegurar
acompanhamento e a fiscalização do serviço público;

III - programa de qualidade adequado que garanta

de serviços e
tes últimos e

ao usuário o

os direitos do
usuário;

IV - programa de educação do usuário, compreendendo a
elaboração de manuais informativos dos seus direitos, dos
procedimentos disponíveis para o seu exercício e dos órgãos e
endereços para apresentação de queixas e sugestões;

V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VI - mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos,

inclusive contemplando formas de liquidação de obrigações
decorrentes de danos na prestação de serviços públicos;

VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos
representativos de classes ou categorias profissionais para defesa dos
associados;

VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;
IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados.
§ 1 - Os dados colhidos pelo canal de comunicações serão

utilizados na realimentação do programa de informações, com o
objetivo de tornar os serviços mais próximos da expectativa dos
usuários.

§ 20 - O Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos
- SIMIDE - divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os
quais houve reclamações em relação à sua eficiência, indicando, a
seguir, os resultados dos respectivos processos.

Art. 16 - Integram o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos - SIMIDE -:

- as Ouvidorias;
11 - as Comissões de Ética;
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III - uma Comissão de Centralização das Informações dos
Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, com representação dos
usuários, que terá por finalidade sistematizar e controlar todas as
informações relativas aos serviços especificados nesta lei, facilitando
o acesso aos dados colhidos;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de
qualidade do serviço público.

Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos - SIMIDE - atuará de forma integrada com entidades
representativas da sociedade civil.

Capitulo VI
•	 Das Disposições Transitórias
Art. 16 - As Comissões de Ética e as Ouvidorias terão sua

composição definida em atos regulamentadores a serem baixados, em
suas respectivas esferas administrativas, pelos Chefes do Executivo e
do Ministério Público, no prazo de sessenta dias a contar da
publicação desta lei.

Art. 17 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização das
Informações dos Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, suas
atribuições serão exercidas pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 18 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos
prestados pelo Estado deverá ser feita no prazo de noventa dias
contados da vigência desta lei.

• Art. 19 - A implantação do programa de avaliação do serviço público
será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo
de seis meses contados da vigência desta lei.

Art. 20 - Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na
data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2004.
Manha Campos
Justificação: Esta proposição tem por inspiração a Lei n° 10.294, de

20/4/99, que foi sancionada pelo Governador Mário Covas, atendendo
a uma antiga reivindicação de toda a população do Estado de São
Paulo.

Ocorre que o problema verificado em São Paulo também é
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observado no Estado de Minas Gerais: o cidadão é vítima do mau
atendimento e do descaso daqueles que estão incumbidos da
prestação de serviços públicos.

Nossa intenção não é esgotar nesta proposição todos os
mecanismos que a lei deveria apresentar para proteger o cidadão que
se utiliza de serviços prestados pelo Estado. Ao contrário, nossa
proposta espera estimular o debate nesta Casa acerca de urgente
necessidade de elaborarmos uma legislação que, a exemplo do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e dos Procons, permita
uma real proteção ao cidadão brasileiro junto aos serviços prestados
pelo Estado ou pelos particulares em regime de delegação. Ademais,
é um mecanismo que permite aos governantes avaliar e acompanhar
as políticas públicas implementadas em sua gestão.

Um dos projetos estruturadores do Programa Geraes, proposto pelo
Governador Aécio Neves no Plano Plurianual de Ação Governamental
é o Choque de Gestão, que propõe, entre outras medidas, a
construção do Centro Administrativo do Estado e mecanismos de
modernização administrativa. Neste contexto, nossa proposta casa-se
perfeitamente com as propostas de modificações no serviço público,
ao instituir o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços
Públicos - SIMIDE.

Buscamos, portanto, instrumentalizar o cidadão que se dirige ao
serviço público e não encontra a resposta adequada. São denúncias
que morrem nas gavetas, sugestões que não são encaminhadas,
repartições e serviços públicos praticamente desativados, excessiva
burocracia, desinformação e processos parados na justiça.

Acreditamos que a tramitação desta proposição nas comissões
temáticas desta Casa irá, indubitavelmente, enriquecer sobremaneira
as sugestões que ora apresentamos, levando-nos a aprovar, com a
brevidade que a questão exige, uma moderna lei de proteção e defesa
dos usuários dos serviços públicos prestados pelo Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.147/2003, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.489/2004
Declara de utilidade pública a Guarda Santa Edwirges, com sede no

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

Edwirges, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2004.
Neider Moreira
Justificação: A Guarda Santa Edwirges, fundada em 10/7/93,

cumpre suas finalidades no que concerne às atividades previstas em
seu estatuto, especialmente atividades religiosas e folclóricas de
congado, e sua situação documental atende aos requisitos da Lei n°
12.972, de 1998.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação
dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.490/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no Município de
ltaúna.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2004.
Neider Moreira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Morada Nova,

fundada em 10/9/90, atende a todos os requisitos da Lei n° 12.972 de
1998.

A Associação Comunitária do Bairro Morada Nova tem como
principais objetivos e finalidades estatutárias propor e executar ações
de assistência social em diversos setores, de acordo com a demanda
da comunidade.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para a apreciação
dos meus nobres pares.
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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° 1.491/2004
Dá a denominação de Padre Libério à estrada que liga a cidade de

Leandro Ferreira à BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica denominada Padre Libério a estrada que liga a cidade

de Leandro Ferreira à BR-262.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Paulo Cesar
Justificação: O Distrito de Leandro Ferreira foi criado pelo Decreto-

Lei n° 148, de 17/12/38, que transformou o povoado em Vila de
Leandro Ferreira. O atual Município de Leandro Ferreira, situado na
região Centro-Oeste de Minas Gerais, tem sua economia voltada para
a pecuária de leite e corte, a agricultura de subsistência e, mais
importante, o turismo religioso.

Padre Libério, sepultado na cidade em 22112/80, é considerado
santo milagroso em todo o Estado e até em outras partes do País.
Após sua morte, a vida da cidade mudou completamente, com a
visitação constante a seu túmulo e o estabelecimento de várias datas
comemorativas durante o ano, o que valorizou bastante a região, que
se encontra próxima à BR-262.

Por essas razões, esperamos a anuência dos nobres colegas à
proposta que ora submetemos a sua apreciação.

- 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° 1.492/2004
Dá a denominação de Dimas Guimarães à estrada que liga a cidade

de Nova Serrana a Perdigão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Dimas Guimarães a estrada que liga a

cidade de Nova Serrana a Perdigão.
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, 30 de março de 2004.
Paulo Cesar
Justificação: O projeto tem o objetivo de prestar uma justa

homenagem ao Sr. Dimas Guimarães, nascido em 19/4/22 e falecido
em 28/5/2000.

Ao longo de sua carreira política foi Prefeito e Vice-Prefeito por
várias vezes, sendo eleito com as mais expressivas votações. Teve
também grande reconhecimento profissional como farmacêutico,
prestando atendimento a todos com muita dedicação, notabilizou-se
ainda como chefe de família e como membro ativo da sociedade.
Tendo em vista as razões expostas, esperamos o reconhecimento dos
nobres colegas à justiça da homenagem e o apoio 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,
e/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.493/2004
Declara de utilidade pública o Centro Assistencial Espírita José de

Souza Machado, com sede no Município de Santa Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Assistencial

Espírita José de Souza Machado, com sede no Município de Santa
Vitória.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Zé Maia
Justificação: O Centro Assistencial Espírita José de Souza Machado

é uma entidade beneficente sem fins lucrativos dotada de
personalidade jurídica e se encontra em funcionamento há mais de
dois anos, sendo sua diretoria composta de pessoas de reconhecida
idoneidade, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Entre os seus principais objetivos estão os de prestar assistência às
pessoas mais carentes e de desenvolver o estudo teórico e prático do
Espiritismo, segundo a doutrina codificada por AlIan Kardec.

E importante ressaltar que a mencionada entidade atende
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plenamente aos requisitos previstos no art. 1° da Lei n° 12.972, de
1998, para receber o pretendido título declaratório de utilidade pública
no âmbito estadual.

Estamos certos de que esta proposição haverá de receber a
acolhida favorável dos nobres pares desta Casa.

- 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° 1.494/2004
(Ex-Projeto de Lei n° 92612003)

Declara de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora do
Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Senhora do Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A Sociedade Civil Nossa Senhora do Carmo é uma

entidade beneficente destinada à atividade educacional, cultural e de
promoção humana, sem fins lucrativos.

Destacam-se entre os objetivos da Sociedade, conforme disposto no
art. 50 do seu estatuto, os seguintes: atender às comunidades dando
apoio socioeducativo, capacitação para o trabalho e atendimento à
terceira idade, por meio de obras sociais e de núcleos de assistência
social beneficentes; promover a cultura e a educação nos seus vários
graus de ensino, atendendo à infância e à juventude; manter centros
formativos e culturais para jovens e adultos; promover, por meio de
projetos de educação popular, a melhoria de vida dos carentes da
periferia urbana e rural.

São de inestimável valor os serviços que a Sociedade tem prestado
a tantas pessoas realmente necessitadas, além disso, ela apresenta
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública
estadual, razão pela qual contamos com o apoio de nossos ilustres
pares para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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° 1.495/2004
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo -

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

• Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita
Eurípedes Barsanulfo - GEEB -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Alberto Bejani

• Justificação: O Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo - GEEB -, é
uma associação civil e filantrópica, em funcionamento há mais de dois
anos. Destaca-se, entre os objetivos da associação arrolados no art.
2° do seu estatuto, o seguinte: atender gratuitamente à população em
geral através de serviços assistenciais, beneficentes e filantrópicos em
favor dos necessitados.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que o Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo
é uma associação com personalidade Jurídica própria e que seus
Diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo
exercício de seus cargos.

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares para
que esta proposição seja acolhida.

- 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° 1.496/2004
Dispõe sobre os serviços de fabricação de chaves, conserto e

abertura de fechaduras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - O profissional que presta serviços de fabricação de chaves,

conserto e abertura de fechaduras - chaveiro - fica obrigado a se
cadastrar no órgão competente da Secretaria de Defesa Social.

§ 1° - O cadastro será renovado a cada três anos a contar da data
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da inscrição.

§ 20 - No cadastro deverá constar o nome, o número do Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF -, os endereços residencial e comercial do
inscrito.

§ 30 - O inscrito apresentará, junto com a ficha cadastral, os
documentos originais comprobatórios dos dados nela contidos.

Art. 20 - o chaveiro deverá manter um controle dos usuários dos
seus serviços, por meio de fichas a serem encaminhadas à autoridade
competente nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Parágrafo único - As fichas conterão os dados pessoais do
solicitante do serviço, sua assinatura, o horário e o local do serviço.

Art. 30 - O chaveiro exigirá do usuário, antes ou depois do serviço,
um documento que comprove a posse ou a propriedade do veículo ou
do imóvel que for aberto ou tiver o segredo trocado e lançará essa
observação na ficha de que trata o art. 2 0 .

Art. 40 - O não-cumprimento do disposto nesta lei acarretará a
aplicação de multa no valor de 1000 (mil) Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais - UFEMGs - na primeira infração e de 3.000 (três mil)
UFEMGs em caso de reincidência.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no
prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2004.
Doutor Ronaldo
Justificação: São vários os profissionais que se dedicam à

fabricação de chaves, ao conserto e à abertura de fechaduras,
atividades essas muito importantes para a comunidade; esses
serviços, no entanto, são prestados sem maiores cuidados, baseando-
se apenas na presunção de boa-fé daqueles que os solicitam.

Dessa forma, os chaveiros ficam expostos aos indivíduos menos
escrupulosos, que podem se valer dos seus serviços para propósitos
ilícitos, como, por exemplo, para abrir casas e veículos alheios.

O objetivo do presente projeto é regular tais atividades,
estabelecendo o controle do Estado sobre o serviço profissional e
sobre o usuário desse serviço.

Para os chaveiros, a lei representará uma tranqüilidade a mais, pois,
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agindo de acordo com os novos preceitos, estarão isentos de
qualquer suspeita de omissão ou de conivência em relação a algum
evento criminoso.

- 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° 1.497/2004
Torna obrigatório o cadastramento, na Secretaria de Estado de

Defesa Social, dos prestadores de serviços de chaveiro e de
instalador de sistemas de segurança, bem como dos respectivos
cursos de treinamento, formação ou habilitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório o cadastramento dos prestadores de serviços

de chaveiro e de instalador de sistemas de segurança, bem como dos
respectivos cursos de treinamento, formação e habilitação, na
Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - São considerados instaladores de sistema de segurança, para
os efeitos desta lei, os profissionais que realizarem a venda, a
instalação e a manutenção de todo e qualquer dispositivo ou
equipamento de segurança para imóveis e veículos, inclusive a
revenda de materiais e ferramentas utilizadas para esse fim.

§ 20 - Os prestadores de serviços de que trata esta lei deverão
afixar, em seus estabelecimentos, de modo visível ao público, os
seguintes documentos fornecidos pela Secretaria de Estado de
Defesa Social:

- comprovante de cadastramento conforme o art. 1° desta lei;
II - atestado de idoneidade moral.
§ 30 - Os prestadores de serviço de que trata esta lei, quando em

atividades externas, deverão apresentar ao cliente documento de
identificação funcional, a ser fornecido pela Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Art. 2° - Caberá ao Estado, por meio da Secretaria de Defesa Social,
no âmbito de sua competência e na forma a ser regulamentada, a
disposição de normas disciplinares, bem como o rigoroso controle e
fiscalização quanto:

- às atividades de chaveiro e de instalador de sistema de
segurança;
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II - aos cursos que formam, dão treinamento ou habilitam os

prestadores de serviços de que trata esta lei;
III - à revenda de materiais e ferramentas utilizadas na execução das

atividades descritas no inciso 1 deste artigo.
Art. 30- Os prestadores de serviços de que trata esta lei manterão

controle, por meio de formulário padronizado, de informações sobre os
serviços executados, as vendas efetuadas, os respectivos clientes e a
autorização destes para a sua realização, na hipótese de instalação.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias da sua publicação.

Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei objetiva disciplinar as atividades

profissionais exercida pelos prestadores de serviços de chaveiro e de
instalador de sistemas de segurança, bem como dos respectivos
cursos de treinamento, formação e habilitação.

A Secretaria de Estado de Defesa Social tem plenas condições
técnicas e profissionais de organizar e operacionalizar um eficiente
cadastro de todos os prestadores de serviços de chaveiro e de
instalador de sistemas de segurança no Estado de Minas Gerais e de
lhes fornecer documento de identificação funcional.

Os cidadãos mineiras, com toda a certeza, se sentirão muito mais
bem protegidos, ao contratarem os serviços dos referidos
profissionais.

Pelas razões expostas, espero contar com o apoio dos meus nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Doutor Ronaldo. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.496/2004,
nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.57412004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que as
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Delegacias Especializadas de Crimes Contra as Mulheres tenham à
frente uma mulher como delegada. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.57512004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam
realizadas campanhas e treinamentos dos pediatras tendo em vista o
diagnóstico precoce do autismo. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.576/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de apoio aos dirigentes do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Cimento e Produtos de Cimento de
Montes Claros e aos trabalhadores da Lafarge Brasil S.A., unidade de
Montes Claros, pela resistência e pelo protesto contra a forma
desumana como essa empresa demitiu 49 trabalhadores. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.577/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de protesto à Lafarge Brasil S.A. pela forma
desumana como essa empresa demitiu 49 trabalhadores. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.578/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a
que seja implantado um programa de juizados especiais itinerantes no
Estado.

N° 2.579/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a
que seja enviado a esta Casa projeto de lei complementar que altere a
Lei Complementar n° 59, de 2001, transferindo o Município de
Santana do Paraíso da Comarca de Mesquita para a Comarca de
Ipatinga. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.580/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que interceda
junto ao DER-MG para que seja recuperada a Rodovia MG-158,
trecho Santana do Capivari - Passa-Quatro - Alto da Serra. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.581/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja reconsiderada a decisão de retirar a 148a Cia. do Bairro São
Jorge, em Uberlândia.
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N° 2.582/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante do 17 1 Batalhão de Polícia Militar
com vistas a que seja reconsiderada a decisão de retirar a 148 a Cia.
do Bairro São Jorge, em Uberlândia.

N° 2.583/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que sela
reconsiderada a decisão de retirar a 148 Cia. do Bairro São Jorge,
em Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.584/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhado pedido à Advocacia-Geral do Estado com vistas a que
envie à referida Comissão a documentação apresentada pela GTech
no recurso interposto ao ex-Governador do Estado Itamar Franco
contra multa contratual aplicada pela Loteria do Estado de Minas
Gerais. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.585/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhado pedido ao Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais com vistas a que envie à referida Comissão a documentação
apresentada pela GTech no recurso interposto ao ex-Governador do
Estado Itamar Franco contra multa contratual aplicada pela Loteria do
Estado de Minas Gerais. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pela Comissão do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento
n° 2.584/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.586/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado com vistas a que envie
à referida Comissão a documentação apresentada pela GTech no
recurso interposto ao ex-Governador do Estado Itamar Franco contra
multa contratual aplicada pela Loteria do Estado de Minas Gerais. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento n°2.584/2004, nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.587/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais com vistas
a que envie à referida Comissão a motivação dos atos administrativos
que ensejam a realização de aditamentos a contrato administrativo
firmado entre a GTech e a supramencionada Loteria. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.588/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
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apelo ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais com
vistas a que informe sobre repasse para programas sociais originado
de contrato entre a empresa GTech e a referida Loteria. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão do Trabalho.
Anexe-se ao Requerimento n° 2.587/2004, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 2.589/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
recuperação da MG-439 no trecho entre o Município de Pains e a BR-
354. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.590/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT-MG com vistas à
recuperação da MG-439 no trecho entre o Município de Pains e a BR-
354. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Célio Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 2.589/2004,
nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.591/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio de Pádua
Oliveira por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.592/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio de Pádua
Oliveira por sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 2.591/2004, nos termos do §
2° do art. 173 do Regimento Interno.)

No 2.593/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que preste
informações sobre o encerramento do Programa Bolsa-Escola. (- A
Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Direitos Humanos
e de Saúde e dos Deputados Elmiro Nascimento (3) e Wanderley
Ávila.

Comunicação não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
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COMUNICAÇÃO

Do Deputado Doutor Ronaldo, notificando o falecimento da Sra.
Dolores Volpini Ribeiro Silva, ocorrido em 24/3/2004, em Ouro Fino. (-
Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Domingos Sávio.)

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

Deputadas, membros da Mesa, funcionários da Casa, telespectadores
que assistem à reunião pela TV Assembléia, completou-se ontem um
ano do acidente ecológico de Cataguases. A memória desse fato foi
reavivada, na última semana, com a comemoração da Semana das
Aguas, que trouxe o foco das atenções para a questão dos recursos
hídricos em nosso Estado.

A pergunta é inevitável: como está hoje a situação em Cataguases?
Estará sendo cumprido o termo de ajustamento de conduta firmado no
ano passado?

Ao que consta, algumas obras já estariam sendo realizadas na
barragem destinada à coleta de rejeitos. Mas a nossa preocupação vai
muito além da barragem. E preciso saber se houve a recomposição da
cobertura vegetal da região, seriamente danificada com o rompimento
da barragem. E necessário averiguar se as terras dos agricultores
locais já estão em condições de receber o plantio normal, se as
nascentes estão protegidas, se as águas dos córregos e rios da região
já estão livres dos resíduos tóxicos.

Estive no local com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais desta Casa, logo após o rompimento, precisamente no dia 4
de abril, e pude verificar a devastação ali ocorrida.

Naquela ocasião apresentei requerimento solicitando às Prefeituras
mineiras informações sobre a existência de barragens nos municípios,
com o objetivo de fazer um mapeamento das barragens no Estado, a
fim de ensejar uma atuação preventiva dos órgãos ambientais.

As informações prestadas foram catalogadas pela Comissão, e tive,
na ocasião, a satisfação de saber que a FEAM também se dedicou ao
levantamento das barragens.

É importante que se acompanhe o quadro atual, especialmente se
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lembrarmos que a barragem de Cataguases coletava resíduos há 14
anos, sem manutenção e sem fiscalização.

Hoje, no entanto, o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente, já dispõe do mapeamento e instituiu plantões para
atendimento emergencial, o que não havia no ano passado.

Trago aqui as minhas dúvidas, expresso as minhas apreensões e
estou requerendo uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente
desta Assembléia a Cataguases, na qual poderemos ter as respostas
necessárias e a comprovação das providências já adotadas.

Naquela ocasião, o abastecimento de água da região foi muito
afetado, e também outros Estados tiveram o fornecimento
interrompido, devido à contaminação das águas do rio Paraíba do Sul.

Espero que a Comissão de Meio Ambiente aprove o meu
requerimento e que possamos verificar, de perto, o quadro atual em
Cataguases. Espero poder trazer a esta Casa boas noticias, de
medidas eficazes e adequadas para o restabelecimento da
normalidade na região.

Venho, todavia, a esta tribuna para mais um registro: no último
domingo, dia 28, completaram-se dois meses do bárbaro assassinato
dos Auditores Fiscais do Trabalho e do motorista do Ministério do
Trabalho, que estavam a serviço em Unaí. Após o ocorrido, o
Governador Aécio Neves colocou as Policias Militar e Civil do Estado
à disposição, para ajudar na captura dos assassinos e nas
investigações. Deslocaram-se imediatamente para Unaí o
Comandante-Geral da Polícia Militar e o Chefe da Policia Civil, ambos
acompanhados do efetivo necessário para o trabalho. Entendeu-se,
porém, que a competência para as investigações seria da Polícia
Federal, motivo pelo qual as Polícias estaduais foram dispensadas e
afastaram-se das apurações.

Passados dois meses, tudo continua na mesma. As famílias que
perderam seus entes queridos precisam confiar em que os
responsáveis pelos crimes sejam punidos. Elas querem saber que a
justiça será feita, ainda que não lhes reste outra esperança diante de
uma perda como a que sofreram.

Os colegas de trabalho dos Fiscais mortos na tocaia foram domingo
a Unai, para manifestar seu inconformismo com o atual estado de
coisas. Creio que já esperamos demais. Outros Auditores Fiscais
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estão com a vida em risco, pois a sua atividade não pode parar.
Famílias estão apreensivas ante a possibilidade de perda de outras
vidas, ceifadas no cumprimento do dever.

Enquanto isso as leis trabalhistas continuam desrespeitadas, e mais
ainda com a expectativa da impunidade. Devem estar prosperando
por aí o trabalho escravo, o trabalho infantil, o trabalho sem registro,
sem salário, em condições degradantes. Quantas outras vidas serão
tiradas nesta batalha em que se ataca à traição e não se conhece a
face do agressor?

Os agentes da Polícia Federal estão em greve, e é bem possível
que os trabalhos de investigação estejam paralisados. O povo mineiro,
por nós representado nesta Casa, precisa saber como estão as
famílias daqueles que morreram, como está o trabalho de fiscalização
no Estado e, principalmente, quem são e onde estão os assassinos.

O clima de insegurança e intranqüilidade toma conta dos Auditores
Fiscais, agora que a vulnerabilidade do seu trabalho ficou tão
evidenciada. Alguns vêm recebendo ameaças e temem pelas suas
famílias. A medida que o tempo passa, o crime cai no
esquecimento, deixa as páginas dos jornais, a vida vai voltando ao
que era, os Auditores retornam à fiscalização, maior é o risco de
novos atentados. E, quanto mais passa o tempo, menos se
conformam as famílias daquelas vítimas executadas no cumprimento
do dever. Como estarão hoje as viúvas, os filhos dos Auditores e do
motorista assassinados?

São muitas as perguntas sem respostas. Esta Casa, por meio de
suas Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, pode
contribuir expressivamente nessa questão, buscando o clareamento
dos fatos e propondo soluções. Vamos trazer para o parlamento esse
debate, vamos manter viva essa confiança em que os autores desse
crime não se esconderão nas sombras da impunidade. O desrespeito
à autoridade e à vida do servidor público é o desrespeito ao poder
público. E a autoridade do Governo e a prevalência da lei que estão
em jogo. Que a resposta venha rápida e firme.

Trago ainda um outro assunto. O movimento estudantil,
principalmente o acontecido há algumas horas em frente ao Banco
Central, próximo a esta Assembléia, fez-me voltar ao tempo do ex-
Presidente ColIor de Mello: vi jovens com os rostos pintados.
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Recomendo, pois, aos administradores deste País que botem suas
barbas de molho.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
por essa reflexão e irei reportar-me à chacina de Unaí. V. Exa. traz a
esta Casa um assunto da mais alta importância para o parlamento,
para Minas e para o Brasil.

Por meio das comissões da Assembléia Legislativa, devidamente
representadas pelos nossos pares, cabe-nos buscar uma solução e
um esclarecimento necessário.

A propósito, caríssimo Deputado Doutor Ronaldo, estivemos, há 15
dias, em Brasília, em uma audiência com o Chefe de Gabinete do
Ministro Márcio Thomaz Bastos e com a Polícia Federal, cobrando
efetivamente, em nome de Minas Gerais, esclarecimentos a respeito
do fato. Várias ponderações foram feitas, inclusive sobre a força-
tarefa. Sabemos que, em Minas Gerais, por determinação do nosso
Governador Aécio Neves, tanto a Polícia Civil quanto a Militar e o
Ministério Público, por unanimidade, dedicaram-se à investigação e à
realização de um processo mais acurado. Sabemos da grande
dificuldade de apurar-se um crime. Naquele momento, obtivemos, por
parte do Delegado da Polícia Federal Presidente do inquérito do caso
ocorrido em Unaí, um compromisso muito forte de nos dar
conhecimento e resposta quanto a todas as gestões e às tarefas que
estavam sendo cumpridas. Por sugestão da Mesa, com a presença de
vários Deputados, naquele momento foi constituída a Comissão dos
Auditores Fiscais, para que possam acompanhar de perto todo o
desenrolar, que ainda é um mistério para nós. Vidas foram ceifadas, e
as viúvas aguardam o posicionamento da justiça. Desejamos fazer
coro com as manifestações de V. Exa., que expressam um sentimento
de pesar, porque todos estavam no devido cumprimento do seu dever
e das suas responsabilidades, assim como estamos, defendendo o
parlamento. Eles também estavam defendendo a sua instituição e o
estado pleno de direito.

Essa reflexão que V. Exa. nos traz é importante. Gostaria que as
comissões também constituídas na Assembléia Legislativa formassem
uma força-tarefa para exercer cobrança junto à Polícia Federal,
sabedores que somos da sua competência e da sua integridade.
Temos certeza de que, por parte do Dr. Otto, que é o nosso



70

Secretário, e por parte do Desembargador Lúcio Urbano, por
determinação do Governo, Minas tem feito a sua parte, sem dúvida
alguma. Mas conhecemos as dificuldades na averiguação desse crime
que chocou o País.

Essa reflexão que V. Exa. nos traz é muito oportuna. E da nossa
responsabilidade dar conhecimento dos fatos ao nosso povo do Brasil
e de Minas. Com sua feliz iniciativa, podemos buscar respostas,
acompanhar o processo e dar satisfações ao nosso Estado e ao
Brasil.

Felicito V. Exa., pois ponderações como essas são importantes.
Essa reflexão acontece no sentimento de cada mineiro e de cada
brasileiro. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Doutor Ronaldo - Folga-me muito, Deputado, tomar
conhecimento dessa reunião realizada em Brasília, porque o que mais
me assusta neste momento, no Brasil, é saber que nesses crimes com
um certo grau de complexidade, o autor não aparece. Não podemos
esquecer aquele crime envolvendo o empresário norte-americano no
Rio de Janeiro e o do Prefeito Celso Daniel, ocorrido em São Paulo.
Esses fatos nos chocam, porque constatamos que há hoje nas ruas a
guerra civil. E raro um final de semana, em Belo Horizonte, em que
não morrem mais de 20 pessoas. Não basta taparmos os nossos
olhos, temos de abri-los e partir para um contra-ataque, senão o
estado de direito cede ao estado do não-direito, ou seja, ao estado da
criminalidade.

A Deputada Jô Moraes (em aparte)* Deputado Doutor Ronaldo, o
pronunciamento de V. Exa. vai ao encontro dos trabalhadores, dos
Auditores Fiscais e de todos que ficaram indignadas e, sobretudo,
absolutamente inquietos diante da completa inexistência de culpados
e por não se chegar a uma situação concreta. Os Auditores Fiscais e
os trabalhadores que realizam um trabalho em nome do Estado, após
aquele crime, sentiram-se completamente ameaçados no exercício da
sua função. Ficaram sem saber qual a garantia que o Estado lhes
concedia para terem a sua vida protegida ao exercerem uma função
pública.

Muitos daqueles trabalhadores choravam diante da manifestação,
não apenas pela perda absolutamente inconseqüente, mas pelo
sentimento de ameaça de morte que pesava sobre eles. O
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pronunciamento de V. Exa. é um alerta permanente para todos nós.
Quero dizer também que achei muito importante o registro que fez

da manifestação dos estudantes, hoje. Foi um belo espetáculo, com a
participação de uma imensa juventude que parecia uma horda a
invadir as ruas. Mas não houve incidentes. Na porta do Banco Central,
foi queimado o caixão da política econômica que o Governo Lula
herdou e foram lavadas as letras desse Banco e da política neoliberal
herdada. Essa juventude que foi capaz de ter essa consciência crítica
comportou-se com a mais absoluta disciplina. Por isso, considero
importante que V. Exa. faça esse registro. A juventude de Belo
Horizonte e de Minas Gerais conta com o nosso integral apoio nas
suas mobilizações pela mudança em nosso País. Obrigada.
• O Deputado Doutor Ronaldo - Obrigado, Deputada Jô Moraes.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.
O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, o Secretário Nacional de Direitos Humanos, Nilmário
Miranda, em entrevista concedida ao jornal "Estado de Minas" no
último sábado, acusou o PFL de oportunista e disse que o partido está
tentando desestabilizar o País para tentar chegar novamente ao
poder. Conhecemos muito o Nilmário Miranda, tivemos o prazer de ser
seu colega nesta Casa durante oito anos e sabemos que, na época,
era um Deputado combativo e de oposição. Estranhamos que essa
atitude tenha partido dele, de um Ministro do Governo Lula que
sempre foi oposição neste País, e que agora já não pode ficar nessa
posição. O PFL, sim, tem todo o direito democrático de fazer o seu
programa gratuito na televisão, utilizando-se da mazela do
desgoverno que aí está e mostrando à população brasileira que está
realmente prestando um grande serviço à Nação, com oposição séria,
construtiva e objetiva, visando ao futuro de todos nós. E isso o que
fazemos. Não podemos deixar que a situação fique como está. Na
inserção do programa gratuito, a campanha eleitoral do PT prometeu
crescimento com 10 milhões de empregos, e o Brasil tem crescimento
zero. Estamos falando a verdade. O povo está vendo e sentindo os
reflexos no seu bolso. A crise generalizou-se neste País. No ano
passado, tivemos 1.500.000 desempregados. Este ano, somente com
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uma canetada, o Presidente Lula demitiu 300 mil pessoas do bingo.
Essa é a plena realidade. Nunca houve um desemprego tão grande na
história do País. Para se ter uma idéia, o índice alcançou hoje 20% da
camada produtiva. Isso é muita coisa! Isso realmente desestabiliza
toda a economia. O Brasil parou! O Governo Lula lançou o programa
Primeiro Emprego. Foi uma festa com propaganda incrível. Fizeram
várias reuniões e comemorações, conforme a notícia da última "Veja",
ainda um vexame, o programa, lançado em novembro do ano passado
e destinado a jovens de 16 a 24 anos com renda familiar "per capita"
de até meio salário mínimo, conta com recursos federais para
empregar 28 mil jovens; mas até agora o projeto conseguiu atender
apenas 577 jovens em todo o País, sendo em quatro Estados o
atendimento igual a zero. Não podemos criticar isso? O programa do
Governo foi lançado há cinco ou seis meses, e o Estado de São
Paulo, por exemplo, maior Estado da Federação, teve somente 94
empregos. Isso é para que vocês sintam como o Brasil parou no
tempo e no espaço. E isso que o PFL quer dizer. Estamos fazendo
oposição, mas uma oposição construtiva, visando ao futuro do País,
para darmos sustentáculo à própria economia e à administração
pública.

O segundo item da propaganda gratuita diz que, na campanha do
PT, prometeram o combate à corrupção. No Governo, o PT faz
qualquer negócio para impedir a CPI dos Bingos. Sabemos muito bem
quanto o PT, no passado, falou em relação às CPIs, pedindo CPI do
que podia e do que não podia. Hoje, é radicalmente contra. Por que é
contra? Vamos deixar que a população conheça a realidade dos fatos,
o que ocorreu com o Sr. Waldomiro Diniz. Dizem que não há
corrupção, mas a corrupção está à solta. Por que não apurar? Parece
que os fatos ocorridos com o Sr. Waldomiro Diniz envolvem vários
segmentos, como a Caixa Econômica e outros setores.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Elmiro
Nascimento, quero cumprimentá-lo, sei da seriedade e da ponderação
de V. Exa., como também comungo com as palavras que V. Exa.
proferiu a respeito do Deputado Nilmário Miranda, hoje Ministro, de
que, sem dúvida, é um grande brasileiro, um homem pelo qual temos
estima. Mas é surpreendente essa atitude do PT. Coincidentemente,
este fim de semana, em Divinópolis, alguém me dizia que alguns
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companheiros do PT, com quem sempre tive uma relação
extremamente fraterna e respeitosa, também se diziam insatisfeitos,
porque este Deputado tem mantido uma postura crítica e de oposição
ao PT, como se isso fosse algo inaceitável. Agora, V. Exa. nos traz
essa constatação de que o Ministro criticou a propaganda do PFL, o
direito legítimo, a obrigação do PFL de fazer oposição. Disputamos as
eleições, perdemos, mas continuamos com uma responsabilidade
enorme para com este País. O papel da Oposição é fundamental, e o
PT bem sabe disso. E surpreendente lideranças como essas
questionarem o direito legítimo, volto a insistir, a nossa obrigação de
alertar o Pais. Triste é que venham fazer uma crítica à propaganda do
FEL, direito legitimado de qualquer partido organizado. O PT
questionar propaganda é algo muito sério. Se há um partido neste
País que deve sérias explicações à população do ponto de vista da
propaganda, é o PT. O PT fez uma propaganda neste País e ganhou
as eleições por causa disso. E o que se vê é bem o contrário. E
perfeitamente possível que os brasileiros questionem se é ou não
propaganda enganosa; aliás, não só em termos de campanha
eleitoral. Há poucos dias, Deputado Elmiro Nascimento, o Governo
Lula se viu obrigado a retirar do ar uma propaganda do Governo
Federal, produzida pelo Sr. Duda Mendonça, que falava de
desenvolvimento agrário, com um filme feito em uma grande fazenda
em Cotia, na Grande São Paulo, mostrando coisas que nada têm que
ver com a ação do Governo do PT ou com as áreas do PRONAF que,
por sinal, não representaram nenhuma novidade e nenhum avanço
até o momento.

O Presidente Lula, ao assumir o Governo, subiu em trator para
anunciar uma colheita de safra como se fosse do seu Governo, e uma
revolução no campo; entretanto esquecia-se de que a safra fora
plantada no Governo anterior, com financiamento do PRONAF. Se
não bastasse, prometeu o assentamento de 500 mil famílias e ainda
disse que o MST deixaria de existir - não que impediria o legítimo
direito democrático do movimento -, tamanha a reforma agrária que
faria. Foram assentadas 4 mil famílias em mais de um ano, marca
vergonhosa e extremamente inferior aos números alcançados pelo
Governo anterior, tão combatido pelo PT.

O Deputado Elmiro Nascimento - Parece-me que foram 120 mil
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famílias.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - E ainda fala em
propaganda? Portanto, temos o dever de fazer oposição com
responsabilidade e respeito ao PT. Queremos que o partido resgate
seus verdadeiros compromissos com o Brasil, contribua para o Pais e
alerte o Governo a tempo. Na França, Jacques Chirac acaba de sofrer
derrota fragorosa. São alertas que a oposição do passado recebe no
presente. O Governo não pode firmar compromissos com o povo
brasileiro apenas em bravata de palanque. E preciso colocá-los em
prática, e estamos aqui para cobrá-los de forma responsável.
Parabéns, Deputado Elmiro Nascimento!

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Deputado Elmiro
Nascimento, Líder do PFL, parabenizo V. Exa. Muito me entristeceram
as palavras do Ministro ou Secretário dos Direitos Humanos, não se
sabe ao certo.

O Deputado Elmiro Nascimento - Ele é Secretário com "status" de
Ministro.

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Devem existir em
torno de 40 com "status" de Ministro. O Ministro Nilmário Miranda,
mineiro, deveria conhecer a fundo o que é a democracia brasileira,
como também todos os Poderes. Devemos respeitar o fato de um país
fazer oposição responsável, como o PFL, o PSDB e o PDT, pois,
dessa maneira, a governabilidade não será atingida.

Há dois anos, éramos da base do Governo do Presidente Fernando
Henrique, e o PT fazia oposição mentirosa e irresponsável, mas
respeitada e aturada por nós. Por que agora, quando fazemos
oposição apontando os caminhos, diferentemente do passado,
mostrando exclusivamente a incoerência total do seu discurso, o PT
não faz como fazíamos? Antes pregava o rompimento com o FMI.
Agora o Governo sobe o superávit primário, de 3,75 para 4,25, para
fazer graça ao FMI. Propunha instalações de CPI; entretanto, no
primeiro escândalo do Governo Federal, é o primeiro a abafar os
fatos, inclusive comprando os Deputados com emendas. Esses
parlamentares do PT questionavam a questão dos impostos e como
um governo poderia descontar impostos dos salários dos
aposentados. Quem aprovou a proposta na reforma da Previdência?
Quem mais se empenhou para que fosse aprovada? Foi o PT.
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Que fique bem claro ao Ministro Nilmário Miranda e ao Governo do
PT que o PFL, o PSDB e o PDT continuarão a fazer oposição
responsável, diferente da que pregavam. Mostraremos à população
brasileira que mentira e discurso demagogo não cabem no País. O
único serviço prestado pelo Presidente foi o de elevar a consciência
política ao ápice, pois o povo não acredita mais em santo milagreiro.

As respostas virão agora em outubro, Deputado Elmiro Nascimento,
com a maciça votação, tenho certeza, nos candidatos que fazem
oposição ao Governo Federal.

Muito obrigado. Parabéns a V. Exa. pela discurso. Tenha certeza de
que Nilmário Miranda não calará essa oposição que quer trabalhar, e
trabalha, pelo bem do nosso povo e do nosso País.

O Deputado Elmiro Nascimento - Eu sou quem agradece, Deputado
Gustavo Valadares,

Friso também que a crise parte da própria base do Governo, O
Presidente do PL, Deputado Waldemar Rocha Neto, pediu, aliás, em
público, em entrevista coletiva para todo o Brasil, a cabeça do Ministro
Palocci. Nada foi feito. Parece que não há comando na área do
Governo. O próprio Vice-Presidente da República, a quem
respeitamos muito, e respeitamos da mesma forma o Presidente Lula,
quantas vezes já foi à imprensa, em pronunciamento, pedir para
baixarem os juros neste País? Essa política econômica está
inviabilizando o País, que não está crescendo, está regredindo.

Foi publicada ontem no jornal "Estado de Minas" uma página com a
seguinte manchete: 'Tudo parado. Apenas 0,8% dos investimentos
previstos no orçamento para a União para 2004 foram executados no
primeiro trimestre. Os valores pagos somaram escassos
R$ -109.000.000,00". Desses R$109.000.000,00, 42% foram
destinados ao pagamento da primeira parcela do avião do Presidente
Lula. Quarenta e dois por cento do investimento de um país de
dimensão continental como o Brasil, durante três meses, para pagar a
primeira parcela do avião do Presidente Lula! Nem o Primeiro-Ministro
da Inglaterra, Tony Blair, tem avião; freta avião quando viaja. No
entanto, temos que ter. Se não houvesse oposição lá, talvez
comprassem um avião melhor do que o do Presidente dos Estados
Unidos.

Sr. Presidente, em relação aos investimentos do Governo Lula, mais
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uma vez gostaria de dizer que nada está sendo investido. Em
agricultura foram investidos 0,04%. Pela primeira vez, em 10 anos,
esse setor diminuirá a sua safra. Em vários outros setores, como
ciência e tecnologia, transportes, a situação é a mesma. A educação,
mais especificamente as universidades públicas, está um caos. No
que se refere aos transportes, as rodovias neste País acabaram, não
existem mais. Há dinheiro. A CIDE, instituída graças à competência e
à inteligência do Ministro Eliseu Resende, está gerando aos cofres
públicos quase R$10.000.000.000,00 por ano. O Governo, aliás, está
contrariando a própria lei, pois não está investindo nas rodovias, no
setor de transporte. Tudo está indo para o superávit primário.
Enquanto isso, não temos a mínima condição, hoje, de trafegar nas
nossas estradas. Quantas mortes os buracos estão proporcionando?

Sras. e Srs. Deputados, é por isso, com todo o respeito ao PT, que
quero dizer que somos oposição sim, mas oposição séria, construtiva,
visando ao interesse do nosso povo e deste País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente em exercício, Deputado

Hêmolo Aloise, Sras. e Srs. Deputados, o que nos traz aqui hoje é um
assunto bastante conhecido e pouco divulgado: a situação da Mina
Capão Xavier.

Estamos levantando essa questão há quase 60 dias. Tivemos que
mover uma ação contra a MBR e contra o Governo do Estado para
suspender a operação dessa mina, que trará, sem nenhuma dúvida,
pois temos toda a documentação de licenciamento, uma dificuldade
para a população de Belo Horizonte no que se refere ao
abastecimento de água.

O poder econômico, mais uma vez, quer impor à população de Belo
Horizonte um dos maiores sacrifícios que ela pode sentir, que é a falta
de água. Trouxemos para a tribuna, dias atrás, um balde, que era o
símbolo dessa situação. Não sei por quais motivos a MBR não tem
deixado que essas notícias sejam mostradas à população. Mas, como
já disse, fomos mais adiante. 1-lá uma ação no Tribunal de Justiça e
uma na Justiça Federal, por meio da qual conseguimos uma liminar
suspendendo toda essa operação.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Obrigado, Deputado
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Antônio Júlio. Parabenizo sua coragem em dar continuidade a esse
processo juntamente com o Deputado Adalciever Lopes, pois são
autores da ação que está tramitando na Justiça Federal de 1° grau em
Minas Gerais. Farei a leitura de um trecho da liminar concedida por
decisão do Juízo Federal da 17a Vara: "...licenças prévias, de
instalação ou de operação para exploração mineral e construção de
estrada de acesso na área denominada Capão Xavier".

Foi determinado ainda por aquele juízo que "a empresa Minerações
Brasileiras Reunidas - MBR - abstenha-se de praticar quaisquer
atividades tendentes à execução mineradora ou de instalação de
maquinário ou equipamentos industriais na área, sob pena de multa
diária de R$50.000.00".

Essa decisão judicial veio em muito boa hora: paralisa, pelo menos
por enquanto, um processo de licenciamento ambiental cheio de
dúvidas, suspeitas e questionamentos, nobre Deputado Adalclever
Lopes. O primeiro questionamento, Deputado Doutor Ronaldo, que
hoje, ao ocupar esta tribuna, abordou muito bem a questão ambiental
de Cataguases, diz respeito à empresa contratada pela MBR para
realizar toda essa farsa que foi montada. O nome dessa empresa,
Deputado Sargento Rodrigues, é FRASA Ingenieros e Consultores,
com sede em Madri. Foi contratada em 1997, nobres Deputados
Miguel Martini, que participou conosco da audiência pública, e Roberto
Carvalho, grande defensor das águas de Belo Horizonte, por
US$400.000,00, para realizar um estudo sobre a viabilidade do
empreendimento.

O que me deixa mais estarrecido, Deputado Antônio Júlio, é o fato
de que a FRASA Ingenieros e Consultores não é registrada no CREA-
MG. O grande engenheiro contratado para assinar o estudo não existe
no Brasil, não é credenciado pelo Governo brasileiro. Deputado Chico
Simões, V. Exa., que é um grande médico de Coronel Fabriciano,
pode exercer a sua profissão na Europa ou nos Estados Unidos? Não.
Como, então, um engenheiro espanhol, funcionário de uma empresa
estrangeira que recebeu US$400.000,00 da MBR, pode exercer sua
profissão no Brasil? Para nosso espanto, Deputada Marília Campos,
do PT, minha amiga, e Deputado Doutor Ronaldo, que faz parte da
Comissão de Meio Ambiente, o trabalho foi apresentado em espanhol.
Os técnicos brasileiros do COPAM, da FEAM e da COPASA são
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capazes de ler esse estudo? Será que são professores de
espanhol?

Enfim, a MBR contratou, em 1997, a FRASA lngenieros e
Consultores, com sede em Madri, na Espanha, para realizar, por
US$400.000,00, um estudo sobre a viabilidade do empreendimento.
No estudo encaminhado à Assembléia Legislativa, constou a
recomendação da COPASA.

Senhoras e senhores, indago a esta Casa quem indicou essa
empresa. Este é o momento de dar nome aos bois. Técnicos da
COPASA disseram que a FRASA Ingenieros e Consultores era a
melhor empresa, para realizar esse estudo. Quem da COPASA
indicou essa empresa, que recebeu US$400.000,00? Peço aos
Deputados - aliás, aos que já foram servidores da COPASA - que
venham a esta tribuna e digam quem a indicou.

A justiça concedeu a liminar. Deputado Adaiclever Lopes, espero
que, nesta Casa, esse processo prossiga e continuemos a lutar para
que a água de Belo Horizonte não acabe. A Assembléia Legislativa e
a Comissão de Meio Ambiente não se calarão.

Na última quinta-feira os integrantes do COPAM reuniram-se, com
decisão previamente estabelecida. Deputado Roberto Carvalho, o
representante do Ministério Público esteve presente, e não lhe
concederam a palavra. Um dos conselheiros pediu vista do processo.
Não concederam vista ao membro do COPAM, atropelando todo o
processo. Aliás, deram licença de operação contra a vontade da
Assembléia Legislativa e do Ministério Público, que claramente se
pronunciou nesta Casa e na reunião do COPAM. Logo, o processo
não foi democrático. Naquele momento cessaram a democracia, e o
ditatorialismo tomou posse da situação. Ainda devemos esclarecer as
dúvidas, os questionamentos. Negaram voz ao Ministério Público e
vista ao conselheiro. Na quinta-feira o COPAM cedeu a licença de
operação. A caixa-preta deve estar em outro nível, e não no federal.
Felizmente, há justiça no Brasil. A Justiça Federal cedeu a liminar, que
foi bem clara, proibindo todo o processo. Ela diz que estão suspensas
as licenças, quer sejam prévias, de instalação ou de operação, para a
exploração mineral e a construção de estrada de acesso às áreas
englobadas pela Mina Capão Xavier. Fico estarrecido ao ver que a
empresa MBR realiza uma grande campanha publicitária. Em breve,
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subirei a essa tribuna para questionar isso. Muito obrigado,
Deputado Antônio Júlio, pelo aparte e pela paciência de escutar-me.
• O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Caro amigo Deputado
Antônio Júlio, parabenizo V. Exa. pela sua luta em defesa da natureza
•e das águas. Hoje todo o Brasil tem lutado para conscientizar a
população da necessidade de se preservar a água, nossa fonte de
vida. Essa é uma luta de todos nós e da Assembléia Legislativa.

Parabenizo também o Deputado Elmiro Nascimento. Dou-lhe razão.
O PFL realmente está há 500 anos no poder. Fez o Brasil virar o que
:virou. O PFL, partido dos banqueiros, levou o Brasil a uma miséria
.:terrível; aliás, o Presidente da Federação dos Bancos é desse partido.
Nos últimos dez anos, temos a menor taxa de juros; e o Governo Lula,
em um ano de existência, é o responsável por todos os males que
criaram logo, o meu amigo, Deputado Elmiro Nascimento, realmente
tem razão.

O Deputado Antônio Júlio* - Retorno ao pronunciamento do
Deputado Leonardo Quintão, para mostrar o projeto, que é polêmico
aos que não o conhecem.

A área de preservação de manancial foi decretada em 1950, num
trabalho fantástico realizado pelo Sr. Juscelino Kubitschek, Prefeito de
Belo Horizonte na época.

Quando da expansão do Município de Belo Horizonte, seu Prefeito
via aquela área como a única para preservação do manancial de água
de abastecimento da Capital. De lá para cá, o Município de Belo
Horizonte adquiriu essa área de preservação no Município de Nova
Lima. Estamos discutindo um empreendimento no Município de Nova
Lima, mas de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte.
Houve vários enlaces desde 1992. Os responsáveis pela empresa
dizem que estão analisando a questão há 11 anos. Não é verdade. Já
no Governo Patrus Ananias, quando pediram que se fizesse um
convênio entre o IEF, a Prefeitura de Belo Horizonte, a COPASA e a
MBR, firmou-se um convênio para instalação do Parque Rola-Moça e
da Estação Ecológica de Fechos, reconhecendo, entre outras coisas,
que a área era de proteção especial para preservação dos
mananciais. No entanto, o mais sério que o Prefeito Patrus Ananias
disse naquela época foi que só assinaria a licença se fosse
reconhecida a insubordinação à Lei n° 10.793, de 1992. E disse muito
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claramente que, se estivesse dentro do que a lei determinava, a
Prefeitura de Belo Horizonte providenciaria toda a documentação. E
mais, a Prefeitura de Belo horizonte contratou uma empresa de São
Paulo que entendeu, no seu parecer, como inconsistentes os estudos
apresentados na época pela empresa de consultoria contratada pela
MBR.

Estamos falando da Prefeitura de Belo Horizonte, que deveria estar
mais preocupada com esse abastecimento. A Prefeitura aprovou a
transação. Logo depois, o Prefeito Célio de Castro aprova uma lei
autorizando a Prefeitura a fazer aquele trabalho. Neste ínterim, o
COPAM aprova uma legislação que classifica os mananciais como
especiais. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, já sob o Governo do
Prefeito Célio de Castro, veda essa autorização, também mantendo o
mesmo posicionamento do Sr. Patrus Ananias, de que não estava
sendo cumprida a lei estadual que se refere ao manancial de águas,
ou seja, à exploração de minérios na área de preservação de Ferros.
Dizem que havia estudos. Na verdade, não houve estudos
aprofundados, tanto que várias empresas foram contratadas para
emitir um parecer em cima de outro. E mais: quando Célio vetou, a
Câmara manteve o veto. Depois, talvez por falta de informação, já
com o Prefeito Fernando Pimentel, a Prefeitura autoriza esse
levantamento e começa a história de licenciamento de Capão Xavier.

Essa história precisa ser passada a limpo, não entendemos como o
COPAM e a FEAM podem autorizar essas licenças sem prestar
atenção na Lei n° 10.793, de 1992.

Esse é nosso questionamento. Não estamos questionando se a
exploração do minério é importante ou não.

Voltaremos a esse tema, pois é necessário tempo para que os
nobres Deputados, as colegas Deputadas e a imprensa tomem
conhecimento desse processo. Não estamos fazendo oposição a
nenhum projeto em Minas Gerais, estamos apenas tomando posição
em nome da Assembléia Legislativa e do povo de Belo Horizonte para
preservar o que há de mais importante na vida, a água. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, alguns assuntos, em nível das imprensas local e nacional,
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chamaram nossa atenção esta semana. Um deles diz respeito aos
investimentos para 2004 do Governo Federal: na área da agricultura,
a previsão para investimento, em reais, era de R$189.000.000,00,
mas o Governo Lula investiu R$73.000,00, ou seja, 0,04%; na área de
ciência e tecnologia, de R$209.000.000,00, mas os investimentos
feitos até agora foram de R$375.000,00, ou seja, 0,18%; na educação,
de R$692.000.000,00, e foram investidos R$352.000,00, isto é,
0,05%; na justiça, de R$554.000.000,00, e foram investidos
R$10.300,00, ou seja, 0,001%; na área de minas e energia, de
R$68.000.000,00, e foram investidos R$8.300,00, isto é, 0,01%; na
saúde, de R$2.537.000.000,00 e o valor investido até agora foi de
R$4.700.000,00, ou seja, 0,19%; na área do trabalho e emprego, de
R$33.500.000, mas o investimento feito foi de zero; na área de
transportes, de R$2.388.000.000,00 e foram investidos R$50.000,00,
ou seja, 0,002%; na cultura, de R$109.000.000,00, e foram investidos
R$1.500,00, ou seja, 0,0001%; no esporte, de R$250.000.000,00, e foi
investido zero; na defesa, de R$1.109.000.000,00 mas foram
investidos R$47.000.000,00, ou seja, 4,3%; na integração nacional, de
R$1.109.000.000,00, e foram investidos R$126.000,00, isto é, 0,01%;
no turismo, a previsão era de R$262.000.000,00, mas, até agora, foi
investido zero; no Ministério das Cidades, de R$1.098.000.000,00 mas
foram investidos R$9.500,00, ou seja, 000009%. Esse é o trabalho do
Governo do povo.

Ademais, lendo o que escreveu um colunista nacional, descobri por
que as ilusões do Presidente Lula e de sua trupe chegam tão longe.
Lendo a coluna de Cláudio Humberto, vi o seguinte: "Silêncio
estranho. O novo Delegado de Cavalcante, em Goiás, Victor Manuel
Marin, estranha o silêncio das testemunhas que deram queixa do
amigo e ex-sócio do Ministro Luís Gushiken, da SECOM, há três
meses. O caso, revelado aqui, foi abafado.

Polícia à espera. Lotado na SECOM de Gushiken, Emerson Menin
foi acusado de ameaçar um jovem turista com uma arma em sua
Fazenda Mundo Novo, O antigo Delegado relatou pressão contra elas.
O novo pede que o procurem".

O sócio do Sr. Gushiken não aceita que ninguém entre em sua
fazenda, onde se pratica a seita Mundo Novo. (- Lê:)

"Mundo novo e violento. Pertence à Associação Fraternal Mundo
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Novo a fazenda onde Emerson Menin, amigo, sócio e assessor do
Ministro Luís Gushiken, ameaçou com arma de fogo um rapaz que
questionou o valor do pedágio para ter acesso a uma cachoeira no
local.

O caso, abafado, foi revelado aqui no sábado.
"Longe do patrão, Emerson Menin é servidor da PETROBRAS, mas

dá expediente na Secretaria de Comunicação da Presidência da
República, porque foi afastado da estatal por seu Presidente, José
Eduardo Dutra, por alegada incompatibilidade.

Seita no poder. A Fazenda Mundo Novo, na Chapada dos
Veadeiros, em Goiás, foi comprada em 1990, quatro anos depois de
fundada a seita do Ministro Luís Gushiken. Os membros se tratam de
irmãos e têm postos-chaves no Governo Lula."

Falam que o Lula está bebendo, que virou cachaceiro. Ninguém vira
cachaceiro, ou já era ou não está. Estamos descobrindo que, na
realidade, a seita Mundo Novo está comandando o país do PT, e,
infelizmente, não é álcool nem bebida nem nada, mas alguma coisa
estranha que esse povo anda cheirando na fazendinha do Gushiken.

Concedo aparte ao Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Muito obrigado,

Deputado Irani Barbosa.
Fala-se em investimentos e em empregos. Hoje vimos uma notícia

no "Diário do Comércio", em que um sindicato pede rapidez na
liberação de Capão Xavier. No máximo, aquele buraco gerará 400
empregos, mas poderá prejudicar o abastecimento de água de 500 mil
habitantes.

Graças a Deus, existe justiça neste País. Na Justiça Federal, o Juiz
coloca, quando da concessão da liminar, que a Lei n° 10.793 não foi
cumprida. Precisou o Poder Judiciário dizer que não observamos essa
lei. Há alguma coisa errada nisso.

Foram três os princípios básicos que alicerçaram a liminar desse
Juiz. Primeiro, o art. 225 da Constituição, que assegura a todos o
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segundo, a
decisão alicerça-se em alguns decretos estaduais, como os Decretos
nos 21.372, 22.327, 22.096, 22.091, todos do inicio da década de 80.

A deliberação do COPAM, na Resolução n° 20, coloca o manancial
de abastecimento na qualidade que hoje se vê. A própria resolução do
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COPAM não deu vistas. Tentaram, com o rolo compressor, não dar
vistas, o que era regimental. Votaram se o Conselheiro podia ter
vistas. Nunca vi isso. Ainda que fosse quase por unanimidade, se a
vista tosse pedida, haveria o direito. Houve um atropelamento.
Votaram que ele não poderia ter vistas. Mas a justiça foi clara.

O povo de Belo Horizonte precisa saber que há uma propaganda
maravilhosa na televisão, que se assemelha àquele filme do menino
que fazia virar ouro tudo o que tocava. Parece que a MBR faz a
natureza melhor que Deus, porque tudo que toca vira ouro. Aquilo é
mentira. Quero passar para este Plenário o filme da verdade, e não é
preciso muito. Subindo ao pico de Itabirito, é possível ver o tamanho
do buraco. Não é aquela beleza que está na televisão, mas o terror do
buraco negro, que tem hoje 400m de cava, pela mina, na MBR. Esta é
a realidade.

Estamos aqui hoje, talvez, como um Dom Quixote. Gosto sempre de
dizer que homens se pautam pela coragem. Havia um filósofo alemão
chamado Henri Frèdêric Amiel, que contestava Freud quando este
dizia que, no centro da vida psicológica do homem, estava o sexo.
Henri dizia que no centro da vida psicológica do homem estava o
medo e que algumas instituições e alguns homens ficavam à margem
por causa do medo, porque não tinham coragem.

Quero parabenizar esse grande soldado, esse homem que
representa realmente o povo de Minas Gerais, Deputado Antônio
Júlio, com a sua história, com o seu passado neste parlamento e que,
como Presidente desta Casa, teve coragem, junto com este Deputado
novato, talvez um sonhador. Quando o COPAM, na reunião,
atropelou, meus olhos se encheram de lágrimas. Há momentos em
que os olhos cheios de lágrimas é que nos fazem enxergar melhor.

Então pude enxergar que ainda restava o último suspiro, a justiça. E
ela foi feita. Ainda que debaixo do tutu houvesse muita lingüiça e
ainda que houvesse interesses econômicos, como é dessa grande
empresa. Daremos nomes aos bois. Há gente aqui da Casa e de tora.
O meu tempo está se esgotando, mas estou inscrito para falar na
próxima oportunidade, quando daremos os nomes.

Deputado Antônio Júlio, obrigado pela coragem da ação popular.
Deputado Leonardo Quintão, os homens são feitos de coragem.
Parabenizo V. Exa. também pela coragem.

rÃ'



84

O PMDB não largará a bandeira do povo de Minas Gerais, ainda
que muita força e muito dinheiro estejam envolvidos nessa questão.
Nossas lágrimas vão correr e também o nosso sangue, se for preciso,
mas Belo Horizonte não perderá a sua água. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* Agradeço o aparte,
Deputado Irani Barbosa. Convidamos os Deputados para a grande
caminhada da cidadania, neste domingo, às 10 horas, junto à Igreja
do Carmo, quando, com a população, iremos a Capão Xavier. E a
única forma que encontramos de sensibilizar os homens que não
vêem e ainda insistem no estrago que vão fazer a Belo Horizonte.

Deputado lrar,i Barbosa, vou usar um termo duro, mas temos de
lutar contra essa desgraça que estão programando para Belo
Horizonte, O mais duro é que não vimos a Câmara Municipal de Belo
Horizonte tomar um posicionamento claro sobre a matéria. Não vimos,
também, o Prefeito Fernando Pimentel sair em defesa desse grave
problema que estamos denunciando.

Como foi dito aqui por alguém do PT, não estamos denunciando
para fazer politicagem. Disseram que estávamos atrás de lingüiça em
cima do angu. Estamos, sim, atrás dessa lingüiça. Descobriremos o
que já descobrimos. Já descobrimos o que está passando por trás
dessas autorizações feitas "na marra" pelo COPAM. Denunciaremos
as pessoas envolvidas do COPAM com as suas ligações com a
COPASA e com a MBR. Essa situação precisa ser esclarecida.

No próximo domingo, faremos essa grande caminhada da cidadania,
que está sendo organizada pela Igreja do Carmo. Estaremos
defendendo a vida de, no mínimo, 400 mil habitantes de Belo
Horizonte. Esperamos que V. Exa., Deputado Irani Barbosa, grande
defensor das causas de Belo Horizonte, esteja conosco nessa grande
caminhada. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - Estarei presente, Deputado Antônio
Júlio. O que mais me deixa tranqüilo neste momento é que não
enxergávamos mais nenhuma luz em relação à justiça em Minas
Gerais. Tudo onde a MBR coloca as mãos se cala. De repente,
apareceu a Justiça Federal do Estado tomando parte daquilo que era
responsabilidade da nossa justiça e do nosso Ministério Público. E
assume com uma bandeira gigantesca, para fazer a reconstrução do
meio ambiente no Estado.

rs



85
No dia em que visitamos Capão Xavier, houve uma enganação,

porque levaram os Deputados para assistir vídeos preparados.
Mostrei aos Deputados que em frente ao escritório da MBR havia
erosões e uma má recuperação ambiental, onde se recupera mata
nativa com braquiária, como se estivessem plantando pasto. Em lugar
de crateras, deixam lagoas. No Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
não há um equipamento de mergulho capaz de atingir a profundidade
de água que ficará, principalmente na primeira cratera deixada pela
MBR.

Assistimos, em pânico, à degradação do meio ambiente. O pico do
Itabirito parece uma escada plantada com braquiárias, e dizem que é
para a recuperação ambiental. E um crime contra Minas Gerais e
contra o nosso patrimônio.

Quero deixar esse registro. Parabéns, Deputados Antônio Júlio e
Adaiclever Lopes, pela confiança e coragem de buscar, na Justiça
Federal, aquilo que a Justiça Estadual omite de olhos vendados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues* - Concedo um aparte à Deputada

Maria Tereza Lara, mas peço que seja breve.
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero registrar uma

contraposição aos colegas Deputados que me precederam, quando
falaram sobre o Governo Federal. Estivemos na posse do Arcebispo
Waimor Oliveira de Azevedo, no Mineirinho, nesta semana.
Permanecemos durante toda a celebração, que durou 3 horas, não
ouvindo nenhuma crítica feita pelo novo Arcebispo ao Governo
Federal. No dia seguinte, num jornal de grande circulação, uma
manchete dizia que o Arcebispo criticou o Governo Federal. Está
havendo uma orquestração contra o Governo.

Na sexta-feira passada, dia 26, uma ponte foi inaugurada em Itinga,
e aquela região pôde testemunhar o trabalho que o Governo Federal
está fazendo. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, ocupo
esta tribuna nesta tarde para posicionar-me sobre relevante questão
para a segurança pública estadual: a negociação é algo que não se
fecha.
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Venho lembrar-lhes que a questão da melhoria das condições

remuneratórias dos militares estaduais e dos policiais civis tem sido
posta em um cenário político recente, ao longo de várias rodadas de
discussão e amadurecimento das possibilidades.

Em junho de 2000, em uma importante reunião com o ex-Secretário
Henrique Hargreaves e com o Presidente da CEMIG, Djalma Morais,
sentaram-se à mesa para tratar do reajuste salarial dos militares
mineiros o Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, à época Comandante-Geral
da PMMG; o Cel. BM José Maria Gomes à época Comandante-Geral
do CBMMG; os representantes de todas as entidades de classe dos
militares estaduais, os Deputados Estaduais Sargento Rodrigues e
Cabo Morais; e o Deputado Federal Cabo Júlio. Naquela ocasião,
após dois dias de negociações intensas, foi obtido um reajuste
salarial.

Em maio de 2003, deu-se a abertura das negociações com o atual
Governo para tratar da recomposição salarial dos policiais civis e
militares estaduais. Ali, estávamos diante de algumas ameaças
isoladas de paralisação de atividades, e o Governador Aécio Neves
mal tinha tido tempo para inteirar-se do quadro administrativo sob seu
comando.

Em junho de 2003, mais precisamente em 916/2003, o Governador
respondeu a ofício dos Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,
firmando compromisso com a categoria. Aqui cito expressamente os
seguintes itens da agenda do Governador para conosco: "Governo do
Estado reconhece, de modo absoluto, a relevância das forças de
segurança do Estado, bem como a respectiva qualidade excepcional
de seus integrantes; reconhece, ainda, a necessidade de se
estabelecer uma política de reajustes salariais, tendo em vista a
defasagem remuneratória dessas categorias e a natureza especial de
suas funções; com o propósito de demonstrar a total boa-vontade do
Governo e o intuito de se encontrar, no mais curto espaço de tempo
possível, uma solução para essa questão crucial, determinei ao
Secretário de Estado de Governo e aos Comandantes das forças
policiais que estabeleçam canais permanentes de diálogo, com a
criação de uma comissão representativa, composta também pelas
lideranças das entidades de classe das categorias, com reuniões
periódicas e o acompanhamento permanente de suas conclusões pelo

MAS



87
Governador do Estado, conforme solicitação dos Comandantes das
forças de segurança, das entidades e clubes representativos das
categorias e dos ilustres parlamentares vinculados ao assunto de
modo mais próximo.

Reforço o meu compromisso de dar prioridade à questão do reajuste
dessas categorias, a qual se tornará exeqüível com a política
remuneratória que criei, até o fim do primeiro semestre do próximo
ano".

Depois de tal resposta, estando firmado por escrito o compromisso
do Governo Estadual com o reajuste dos policiais civis e dos militares,
o Deputado Estadual Sargento Rodrigues e o Deputado Federal Cabo
Júlio encaminharam, por sua vez, uma correspondência franca a
todos os militares mineiros, solicitando uma reflexão sobre a
possibilidade de haver radicalizações naquele momento.

Por outro lado, em agosto de 2003, havia sido feito acordo para o
envio do projeto de lei orgânica da Polícia Civil e do projeto de lei
complementar que traria o novo estatuto dos militares, os quais, não
obstante o esforço do Governador, ainda não chegaram a esta
Assembléia.

Desde então, estamos esperando - com certa ansiedade em relação
à expectativa das tropas, mas com confiança serena em relação ao
Governador - que a sensibilidade demonstrada em 9/6/2003 se
refletisse em medidas direcionadas ao cumprimento do que fora
objeto de acordo.

Pois bem, em 22 de março do corrente ano, este Deputado Estadual
e o Deputado Federal Cabo Júlio foram negociar com o Governador o
anúncio de um índice de reajuste que viria ainda no primeiro semestre
de 2004. Nada conseguimos e, por isso, afastamo-nos
temporariamente das negociações diretas, já que foi necessário
manifestar nossa discordância em relação aos termos em que o
Governador Aécio tinha posto a questão do reajuste das classes
policiais e militares.

Agora, estamos lidando com a hipótese, cheia de esperança, de que
haverá melhor resultado na reunião agendada para o dia 12/4/2004
com as entidades de classe, a qual foi marcada pelo Secretário Danilo
de Castro e pelo Comando-Geral, para tratar da mesma matéria da
qual estávamos tratando.
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Neste momento, torcemos honestamente para que as associações

de classe consigam sensibilizar o Governo em prol do
estabelecimento de medidas que concretizem os compromissos
firmados e para que as medidas de reajuste salarial que vierem a ser
anunciadas busquem atender, primordialmente, às expectativas dos
militares e policiais que, na ponta da linha, aguardam melhores rumos
para o exercício cotidiano de suas funções tão perigosas e essenciais
à sociedade.

Na qualidade de observador ou de interlocutor direto com o
Governador em prol da questão do reajuste salarial para a área da
segurança pública estadual, reitero que o objeto nuclear de meu
mandato como Deputado é o compromisso com todos os policiais e
militares - do Soldado ao Coronel, do Detetive ao Delegado. Em nome
deles, sigo firme na expectativa de que vença o melhor, depois da
reunião do dia 12, e ponho-me, como sempre, aberto ao diálogo
franco com o Governador e as tropas. Contudo, não me esqueço de
reafirmar o que havia dito na carta enviada aos militares no dia 9 de
junho do ano passado - dia em que o Aécio se comprometeu
formalmente com todos nós, da segurança pública. Naquela carta,
pedia reflexão e serenidade, mas alertava fortemente que "nós
entendemos que quando não houver mais espaço para negociação,
seremos os primeiros a partir para a mobilização".

Acredito, pois, que haja espaço para negociar, mas não me esqueço
de que, às vezes, é preciso mobilizar esforços para qualificar
negociações que vão se tornando difíceis de parte a parte. Por ora, há
esperança; mas devemos estar preparados para nos mobilizar em prol
da concretização do que esperamos, sem que isso afaste o sempre
necessário diálogo.

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

1a 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 1  Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Questão de Ordem

• O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, hoje deparei com uma
notícia que me deixou surpreso. Trata-se de entrevista de alguns
Vereadores desta Capital, Deputados Estaduais e Federais, dispondo
o seguinte: "PL briga com o PMDB para ser vice na chapa do P1"'.
Não que esteja desautorizando os Deputados e Vereadores, mas não
fomos comunicados de nenhuma reunião. Atualmente o Presidente do
PI- do Município de Belo Horizonte sou eu. Houve discussão com o
Prefeito em exercício, o Presidente da Câmara de Belo Horizonte,
Vereador Betinho Duarte, com os Deputados e Vereadores
evangélicos por quem, na maioria, tenho admiração. Em momento
algum a discussão foi feita dentro do PL. Fiquei surpreso ao ouvir que
o PI- está brigando com o PMDB. Isso não é verdade, pois não houve
dentro do partido nenhuma discussão nesse sentido. O próprio
Presidente do PMDB, Deputado Leonardo Quintão, diz que nem
convidado para a reunião foi e que o PMDB terá candidatura própria.
No Pi- também está sendo discutida a candidatura própria; o Pi-
provavelmente terá candidato a Prefeito de Belo Horizonte. Portanto
essa matéria veiculada hoje em jornal dando conta de que o PL está
brigando com o PMDB para ser Vice na chapa do PT não confere com
as reuniões que estamos tendo na sede do partido. Fiquei surpreso.
Foi um movimento, uma reunião dos Vereadores e Deputados:
Deputados e Vereador do PL, do PMDB e Deputados Federais e
Estaduais, mas essa notícia não procede. O PI- já sentou com alguns
partidos. Estamos discutindo a sucessão do Município de Belo
Horizonte. O PL é um partido, e V. Exa., como membro do PL, sabe
que cresceu muito, e nos seus quadros há homens e mulheres
qualificados para assumir a administração de Belo Horizonte. Até o
momento não está descartada a possibilidade de o Pi- ter candidatura.
Está discutindo, há nomes para ser apreciados para disputar a
Prefeitura de Belo Horizonte. Dentro do partido, discutiremos se
faremos ou não aliança com outros partidos. Até agora, não há briga.
Respeitamos os companheiros do PMDB. Conversamos com o PSB e
com o PSDB, com o PDT, PTB. Precisamos conversar com os
partidos. Estamos ouvindo as vozes roucas de Belo Horizonte que
pedem mudança.

O Pi- tem compromisso com Belo Horizonte e leva o Brasil, o Estado
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e Belo Horizonte a sério. Como Presidente do PL, não tomei
conhecimento dessa reunião entre alguns Vereadores e Deputados.
Obrigado.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 53 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.500 a 2.502/2004, do Deputado Antônio Andrade; de Direitos

Humanos - aprovação, na 53 Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Requerimento n°
2.503/2004, da Deputada Ana Maria Resende; de Saúde - aprovação,
na 43 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da iS3
Legislatura desta Comissão, dos Requerimentos n os 2.199/2004, da
Deputada Lúcia Pacífico, 2.254/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 2.278 e 2.279/2004, do Deputado Márcio Passos, 2.302/2004,
da Deputada Ana Maria Resende, 2.398/2004, do Deputado Doutor
Viana, e 2.457 e 2.458/2004, do Deputado João Bittar; e de
Segurança Pública - aprovação, na 53 Reunião Ordinária da 2 a Sessão
Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, dos Requerimentos nos
2.403/2004, da Deputada Ana Maria Resende, com a Emenda n° 1,
2.423/2004, do Deputado João Bittar, 2.483/2004, do Deputado
Leonardo Quintão, e 2.506/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
(Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, estou aqui para lamentar um fato. Neste momento,
nossa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
deveria estar em audiência para obter informações em vista do
recente anúncio feito pelo Secretário de Transporte e Obras Públicas
sobre a liberação de recursos para asfaltamento a ser feito em 50
municípios mineiros. Analisaríamos quais os municípios a serem
beneficiados, a existência de projetos de engenharia para as obras e a
abrangência dessa pavimentação asfáltica em cada município,
atendendo a requerimento do Deputado Célio Moreira. A Comissão
estava toda reunida para esse debate, mas infelizmente não
compareceram os convidados, à exceção de um representante do
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Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Deputado
Agostinho Patrús. O Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário
de Governo; o Diretor-Presidente da CODEMIG, Sr. Osvaldo Borges
da Costa Filho; o Diretor-Geral do DER-MG, Renato César do
Nascimento Santana; e a Presidente da Associação Mineira de
Municípios, Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, não
compareceram.

Provavelmente, todos devem ter seus motivos, mas lembro que a
intenção de nossa Comissão é estar acompanhando todo o processo.
Minas Gerais recebeu esta grande notícia: que seus 224 municípios
que ainda não possuem acesso pavimentado passarão a ter; aliás,
esse é um direito. Foi publicada hoje no jornal "Estado de Minas" a
carta de um cidadão, na sessão "Carta do Leitor", que dizia o
seguinte: 'Como chegar às cidades que têm por via de acesso a serra
do Cipó, um trecho de 15km, com buracos e mais buracos, até que
nos deparamos com um enorme atoleiro? Onde estão os órgãos
responsáveis? Quem se responsabiliza pelos danos causados aos
veículos e pelo desgaste físico e mental dos motoristas? Onde está o
dinheiro de tantos impostos e taxas que pagamos? Até quando
conviveremos com o descaso dos nossos representantes? Está aí. Se
alguém não sabia, agora fique sabendo. Se tiver alguma dúvida, basta
chegar lá, como descrito, entre buracos e atoleiros". A nossa
Comissão esteve na MG-10. A van da Assembléia ficou atolada. Um
Toyota retirou-nos do atoleiro. Essa obra teria sido paga por
R$22.000.000,00, financiados pela COMIG, e ainda está embaixo do
tapete. Precisamos retirá-la de lá, para não termos dúvida sobre a
CODEMIG, que é um órgão de fomento muito importante para o
desenvolvimento de Minas Gerais.

Estamos acompanhando o processo, para garantirmos que as obras
serão realizadas nessas 50 cidades da primeira fase. Muitas têm
realmente grande necessidade delas. As outras 224 obras serão
realizadas depois. Desejamos que sejam concluídas, mas que sejam
bem-feitas, para que, depois de um ano, não tenhamos de refazer
tudo. Não queremos que o dinheiro público, suado e sofrido, seja mal
usado. Estamos acompanhando tudo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
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nos termos do seu § l O , transferi-Ia ao Deputado André Quintão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, colegas Deputados e Deputadas, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, em especial os do vale do
Jequitinhonha, solicito a atenção dos Srs. Deputados e das Sras.
Deputadas para um assunto que considero da mais alta importância e
passível de uma justificação - caso exista - ou de, no mínimo,
informações mais detalhadas, pois considero importante um
posicionamento da Assembléia Legislativa se, de fato, as informações
que transmitirei neste momento forem verídicas - acredito que sejam -,
já que o caso diz respeito diretamente às famílias mais pobres do vale
do Jequitinhonha.

No Estado de Minas Gerais, um programa foi criado no ano de 2000
pelo então Governador Itamar Franco. Refiro-me ao Programa Bolsa
Familiar para a Educação, que atinge, ou atingia, no início deste ano,
aproximadamente 21 mil famílias. Esse Programa, que se iniciou no
Governo Itamar e, depois, foi objeto da Lei n° 14.314, de 2002,
aprovada nesta Casa, repassava R$70,00 para cada família, de
acordo com determinados critérios: famílias com renda abaixo de meio
salário mínimo, com crianças de 7 a 14 anos regularmente
matriculadas na rede pública, com crianças portadoras de
necessidades especiais ou com crianças desnutridas ou famílias que
moram em regiões de risco social.

No orçamento para 2004 e no PPAG que aprovamos nesta
Assembléia havia a previsão de gastos de R$21.000.000,00 com esse
Programa.

Na última sexta-feira, Sr. Presidente, tivemos a inauguração da
ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itinga. Após a solenidade, ainda
no mesmo dia, Deputado Laudelino, fui a Araçuaí, visitei o mercado
local e conversei com os nossos amigos e amigas da cidade. Lá, fui
abordado por uma senhora, que nos relatou suas dificuldades
pessoais e financeiras. Ao saber que eu era Deputado, fez a seguinte
indagação: "Deputado, estão cortando o Bolsa-Escola do Governo
Estadual". Ficamos assustados, porque é difícil imaginar, nesta altura
do campeonato, cortes na área social, principalmente em programa
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exitoso como esse voltado para famílias do vale do Jequitinhonha.
Ouvi atentamente aquela exposição e levei o assunto a sério. No dia
seguinte, fiz contato com alguns Prefeitos da região. Para minha
surpresa, Deputados Laudelino, Ermano e Miguel Martini, recebi cópia
da carta enviada pelos responsáveis do Programa Bolsa Familiar para
Educação, com o seguinte teor: (- Lê:)

"Belo Horizonte, 18 de março de 2004. Sra. Coordenadora,
encaminhamos mensagem oficial do Secretário Adjunto da Secretaria
de Estado da Educação, Prof. João Antônio Filocre, comunicando o
encerramento do Programa Bolsa Familiar para Educação nesse
município a partir de abril próximo. Pedimos-lhe aproveitar a
oportunidade do pagamento de março para informar os bolsistas.
Favor usar todos os meios de comunicação locais para divulgar o fato
na comunidade."

Gostaria aqui de denunciar o fato, não de comunicá-lo, porque isso
cabe ao Governo Estadual. As cidades que perderão o programa caso
esta Assembléia não reaja - e tenho a certeza de que todas as
Deputadas e todos os Deputados irão reagir - são: Almenara,
Aricanduva, Carbonita, Felisburgo, Itinga... Veja, Deputado Laudelino,
o Lula vai lá e inaugura uma belíssima ponte. No outro dia, o pessoal
fica sabendo que o Programa Bolsa Família do Estado foi cortado.
"Jequitinhonha, José Gonçalves de Minas, Palmópolis, Salto da
Divisa, Turmalina, Angelândia, Berilo, Chapada do Norte, Francisco
Badaró, Jacinto, Joaíma - cidade em que tenho a honra de ser
majoritário -," Leme do Prado, Rio do Prado, Santa Maria do Sal,
Veredinha, Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itamarandiba,
Jenipapo de Minas, Jordânia, Minas Novas, Rubim, Santo Antônio do
Jacinto e Virgem da Lapa. São, portanto, 30 municípios e 12.600
famílias, O corte não pára por aí. Haverá outro que atingirá 4.700
famílias em julho próximo. Ficarão somente 4 mil famílias.
• Os Deputados conhecem esses municípios, sabem das suas

dificuldades, sabem dos seus indicadores sociais. Pensei que
poderiam ser famílias que já estavam sendo atendidas pelo Bolsa-
Família do Governo Lula, então o Governo Estadual cancelou. Não
justificaria porque em Belo Horizonte as famílias atendidas pelo Bolsa-
Escola da Prefeitura continuam sendo atendidas, recebendo
R$150,00. Já houve o cruzamento de cadastros, e essas famílias não
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terão nenhuma outra renda. Queria acreditar que houve algum erro
administrativo, ou talvez uma decisão desconhecida pelo Governador.
Acredito sinceramente nisso pelo discurso, pelo empenho e pelo
interesse demonstrado pelo Governador no que tange ao vale do
Jequitinhonha na última sexta-feira, na cidade de Itinga.

Custa-me acreditar, mas tenho um documento que chegou às
nossas mãos, mães reclamam, Prefeitos ligam solicitando uma
posição da Assembléia. Já apresentei requerimento solicitando
informações oficiais ao Governo do Estado e uma audiência pública
para sabermos quais foram os critérios. Por que, para que e para
quem cortou? Imaginei que o corte foi feito porque a lei reza que a
família será beneficiada durante três anos. Mas a mesma lei reza que,
se as condições de pobreza persistirem, pode ser prorrogado. E o
corte não foi por família, mas por município. Esse também não foi o
critério técnico do programa. Seria até discutível se a família poderia
ser tirada de uma hora para a outra.

O orçamento vai cair de R$21.000.000,00 em 2004 para
R$7.000.000,00. Não acredito que neste momento de dramaticidade
da situação social brasileira alguém vá impingir um corte de
R$14.000.000,00. A música aqui é a seguinte: "são tantas isenções!"
São tantas isenções, que conseguiríamos R$14.000.000,00 de outra
fonte. Cortar R$14.000.000,00, aliás, tem um grande trabalho em
vários desses municípios aqui mencionados.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado André Quintão. Quero, em primeiro lugar, dizer que tive a
grata satisfação de apresentar o projeto de lei que trata da bolsa-
família, da bolsa-escola aqui no Estado. Mas a gratificação e o prazer
maior foi ver esse projeto apoiado e aprovado por todos os
parlamentares. Esse projeto de lei, essa lei que está em vigor no
Estado é fruto do trabalho, da contribuição e do voto de todos os
parlamentares desta Casa, durante o Governo Itamar Franco, por
quem foi sancionada. Quando elaboramos a lei, estávamos prevendo
e propondo mais, entendendo que o Estado tem que cuidar dessas
famílias mais carentes, no sentido mais positivo, mais propositivo. Ao
mesmo tempo em que deveria amenizar o sofrimento, a fome, diminuir
as necessidades dessa gente, teria que dar um estímulo para que as
crianças ficassem na escola. Também recebi com surpresa e
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estarrecimento essa notícia. Estava ontem no vale do
Jequitinhonha, em Carbonita, participando do lançamento do Luz para
Todos, quando recebemos essa carta, assinada por alguém da
Secretaria da Educação.

Esse ato é cruel e reveste-se de covardia absolutamente inaceitável
e repugnante. Além do processo do corte dos recursos das bolsas dos
mais necessitados, há essa conversa absurda e desleal, por parte de
um Governador que sempre manifestou simpatia e respeito pelo
Presidente da República, de que o corte dos recursos do Bolsa
Familiar foi feito pelo Governo Federal. Não cabe somente a nós
repudiar, refutar e rejeitar as idéias do Governo de Minas.

O Governador Aécio Neves precisa dar explicações ao povo do
Jequitinhonha, onde há o maior número de pessoas a serem
beneficiadas. O ato, em vez de ser consolidado, deveria ser revertido.
Ainda acredito na seriedade do Governador, a quem devemos solicitar
audiência com a participação da Secretária da Educação não apenas
para que dê explicações. Os recursos não podem ser suspensos, já
que têm função nobre, extremamente importante: preservar a
dignidade humana. Alio-me a V. Exa. e a todos os Deputados que
construíram essa lei. Reivindicaremos ao Governador medidas
imediatas para que a decisão seja revertida. Neste momento, o
caminho da história é o de atender às pessoas mais pobres, o da
inclusão, e não o da exclusão social.

Solicitar-lhe-emos que caminhe como irmão, como parceiro e
alguém que quer, com o Governo Federal, a transformação deste
País. Devem-se multiplicar os recursos para atender aos mais
necessitados. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Agradeço-lhe a sugestão que acolho.
De fato, custa-me acreditar nisso. O Governo toma dezenas de
decisões todos os dias, algumas fugindo do controle, como as
medidas setoriais para se adaptarem a ajustes e a contingenciamento.

• Reitero o que disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Tendo em
vista que a Bolsa Familiar para Educação, resultante do Projeto de Lei
n° 14.31 4/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, foi aprovada por
todos os Deputados desta Casa, uma medida como essa é um
desrespeito ao Poder Legislativo.

Fico comovido com a situação das famílias. A primeira reclamação
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foi a de uma mãe que me procurou em Araçuaí. Disse-me que
cortaram os recursos do Bolsa Familiar, mas não acreditei, dizendo-
lhe tratar-se de erro de processamento. No outro dia, tendo em mãos
a cópia da correspondência, contatei os Prefeitos, que nos relataram a
situação. Foram atingidos 30 municípios, 12.600 famílias. Tenho a
carta em minhas mãos. (- Lê:) "Pedimos-lhes aproveitar a
oportunidade do pagamento de março para informar às bolsistas...".
Isso é muito frio e insensível.

Imaginem aquela mãe pobre, trabalhadora, do vale do
Jequitinhonha, que vai receber os R$70,00, sua única renda, receber
a informação de que no mês seguinte não haverá mais a bolsa.
Sinceramente, acredito que as Deputadas e as Deputados desta
Assembléia, a Mesa, os partidos são sensíveis à mudança dessa
situação. Creio também que teremos acolhida do Governador. Será
que esses R$14.000.000,00 resolverão a situação do Estado? Qual é
a nossa noção de Estado? Para que ele serve, senão para acolher
aquelas pessoas, cidadãs e cidadãos, que precisam do dedo do
Estado para ficarem vivas? Não estamos falando nem em direitos
básicos de cidadania, como cultura, esporte, lazer e educação. Muitas
vezes, os R$70,00 são para matar a fome.

Faço questão de ler, a fim que as pessoas saibam da extensão e da
dramaticidade desse corte, o que aqui está escrito: "Setores
prioritários para seleção e obtenção da bolsa familiar". E evidente que,
quando se fala em 21 mil, num universo de milhares de famílias
pobres em Minas, já se tem um critério de seleção, Deputado
Laudelino. Mas a lei fala o seguinte: "Crianças e adolescentes que
estão com medidas de proteção especial, adolescentes que cumprem
medidas sócio-educativas, famílias com dependentes idosos ou
pessoas portadoras de necessidades especiais, com crianças
desnutridas, residentes em logradouros identificados como mais
carentes, do ponto de vista educacional, social e de infra-estrutura
física". Portanto, essa medida atinge o mais pobre dos pobres, as
situações mais dramáticas. São R$70,00.

Sinceramente, não se trata - nem é esse o nosso objetivo numa
situação dessa, o que nem cabe - de fazer palanque político, porque
são 12.600 famílias nessa situação. E bom que Minas Gerais saiba
disso, assim com é bom também que nossas feridas sejam expostas.
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Muitas vezes, somente as coisas do Governo Lula parecem atingir a
população de Minas Gerais. Tem-se a impressão de que o restante é
um mar de rosas. Seria, então, bom que Minas soubesse que se está
desmobilizando um programa aprovado pela Assembléia, que atende,
hoje, 20 mil famílias, número que, pelo cronograma, será reduzido a 4
mil.

A primeira parte da nossa intervenção era essa, a apresentação do
requerimento solicitando informações. O Deputado Adelmo deu-nos
uma grande contribuição, dizendo que, além do requerimento e da
audiência pública solicitada, devemos ir diretamente ao Governador,
porque tenho certeza de que não se trata de uma orientação dele;
aliás, não é. Nenhum governante daria uma orientação para
economizar R$14.000.000,00, atingindo 12.600 famílias.

Repetirei o nome das cidades, para ficarem bem destacados:
Almenara, Aricanduva, Carbonita, Felisburgo, Itinga, Jequitinhonha,
José Gonçalves de Minas, Palmópolis, Salto da Divisa, Turmalina,
Angelândia, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jacinto,
Joaíma, Leme do Prado, Rio do Prado, Santa Maria do Salto,
Veredinha, Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itamarandiba,
Jenipapo de Minas, Jordânia, Minas Novas, Rubim, Santo Antônio do
Jacinto e Virgem da Lapa. Quem conhece essas cidades, que têm um
povo bom, trabalhador, gente honesta e séria, sabe que, pela
desigualdade estrutural da economia mineira, que se trata de regiões
que ficaram mais esquecidas, sem o devido aporte de investimento.

Digo que o Governo Lula deu o exemplo de como se trata o vale do
Jequitinhonha. Muitos o criticaram, questionando o porquê de se fazer
uma ponte em Itinga, em que não há nenhuma grande fábrica
multinacional, nenhum megainvestimento previsto. Ele foi muito claro
no palanque.

Disse que chegou a hora de estabelecermos prioridades sociais,
garantir o ir e vir das pessoas que, durante anos, ficaram sem uma
ponte naquela cidade. Portanto, compensa a intervenção do Estado.

A intervenção do Estado não pode ser orientada simplesmente pelas
mãos do mercado, do lucro e da economia, mas pelas mãos da
cidadania. Foi isso que levou o Presidente Lula a prometer - e a
cumprir sua promessa - aquela importante obra em Itinga, por meio de
inestimáveis parcerias com empresas privadas.
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Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini, esperando que,

sensível como é às questões sociais, possa dizer-nos que isso não
corresponde à verdade, que estamos enganados, que os Prefeitos
compreenderam mal a comunicação e que as 21 mil famílias
continuarão sendo atendidas em Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado André Quintão,
agradeço o aparte e a oportunidade de expressar-me livremente,
dizendo o que penso, sinto e o que é a verdade.

A sua fala é bastante empolgada. Imaginei que, se estivesse
assistindo ao seu discurso pela TV Assembléia, um grande sentimento
de revolta seria gerado em meu coração: V. Exa. afirmou que os
pobres entre os mais pobres estão sendo injustiçados. Enfim, o seu
discurso é muito convincente. Aqui, assentado, pensei que o meu
Governador Aécio Neves não seria capaz de praticar um ato como
esse. Justamente por conhecê-lo, V. Exa. afirmou que deve haver
alguma coisa mal explicada nessa história. Como Líder da Maioria, fui
buscar as informações e posso tranqüilizar não apenas V. Exa., mas
também os telespectadores do vale do Jequitinhonha. Posso acalmar
essas 12.600 famílias, que, segundo V. Exa., deixarão de receber o
benefício. Tenho até notícias melhores.

A legislação aprovada nesta Casa estabelece dois anos, podendo
ser prorrogados por mais um, ou seja, três anos. Em razão de
mudanças de Governos, a Secretaria de Educação constatou que
muitas famílias estavam recebendo há mais de quatro anos, ou seja, a
lei não estava sendo cumprida. Levando-se em consideração a justiça
social, a compreensão e a sensibilidade, é justo que se pague. Mas é
preciso que seja encontrada uma opção jurídica para a questão. As 12
mil famílias não foram impedidas de receber o benefício. Nos
municípios citados por V. Exa., conforme ordem da Secretaria de
Educação, as famílias que já ultrapassaram o limite máximo previsto
em lei serão momentaneamente afastadas, deixando de receber. Essa
é a intenção da Secretaria, e não o que consta no documento,
Deputado André Quintão. Estou referindo-me à posição da Secretaria.

Aí, vem a boa notícia, que deverá acalmar V. Exa., o Deputado
Adelmo Carneiro Leão, a população do vale do Jequitinhonha, que
nos assiste, e os mineiros como um todo: já está avançado o
entendimento entre os Governos Federal e Estadual para unirem as
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duas modalidades de bolsas e, por meio de parceria, otimizarem os
recursos que já existem para atender às mesmas famílias carentes.

Em vez das duas modalidades de bolsa de assistência, haveria uma
integração entre elas, e o Estado e o Governo Federal continuariam
entrando com os seus próprios recursos. Assim, ocorre uma grande
inovação. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação,
cuidaria do processo de atendimento escolar, ou seja, do
acompanhamento e da fiscalização desse processo para buscar uma
otimização de recursos.

Ele me disse que já está bem avançado. O Governo Federal já
esteve aqui. A questão é bem clara. Primeiramente, a orientação não
é a suspensão para todos, mas para as famílias que não se
enquadram na legislação estadual. O processo encontra-se acelerado
para unificar essas duas bolsas, visando a maior eficiência na
aplicação do recurso público e melhor atenção à população. Por quê?
Porque um dos objetivos é não só o existencial, mas também o de
cuidar para que a criança esteja na escola e obtenha um crescimento
no processo educacional, ou seja, no sistema de ensino.

Ele não me explicou tudo sobre essa parceria e otimização, porque
seria impossível. Sem dúvida alguma, buscarei todos os detalhes,
para trazer as informações. Não há uma atitude maldosa, como
sugeriu a primeira fala, de dizer que a insensibilidade do Governo...
Não há insensibilidade, mas uma legislação que precisa ser cumprida.
Mesmo para as famílias que deixaram de receber em conseqüência
dessa legislação do Estado, já se busca, nessa parceria entre
Governos Federal e Estadual, outro modo, para que recebam.

O Governador Aécio Neves, independentemente , das opções
ideológicas, pensa no que é melhor para o Estado. E claro que o
processo burocrático, as divergências e a forma de comunicação
dessas informações não são muito fáceis nem ágeis; porém, devemos
mostrar que a verdade é essa. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Primeiramente, registro que não
houve afirmação maldosa. Pelo contrário, reafirmo não acreditar que o
Governador saiba dessa decisão. Na semana passada, subi a esta
tribuna para elogiá-lo pelo Programa Pró-Acesso, que possui critérios
claros e verba para a realização de obras e mostra a visão de
desenvolvimento do Estado. Como disse, não há motivo algum para
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não elogiar o Governador por esse programa.

Lembro que fazer oposição é legítimo, pois faz parte da democracia;
porém, hoje cumpro aqui não apenas o papel de Deputado da
Oposição, mas também de mineiro que milita na área social, como
assistente social, integrante da Coordenação da Frente Parlamentar
dos Direitos da Criança e do Adolescente. V. Exa. não nos
tranqüilizou. A questão é muito nítida. Temos um documento, que até
pode não ser verídico, mas é bem claro, e diz: "Estamos
encaminhando mensagem oficial do Sr. Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado de Educação, comunicando o encerramento do
Programa Bolsa Familiar para Educação nesse município, a partir de
abril próximo. Favor usar todos os meios para divulgar o fato e avisar
à bolsista quando for receber o seu último Bolsa Familiar".

Deputado Miguel Martini, desejo polemizar. V. Exa. é um excelente
parlamentar. A lei aprovada diz que os benefícios serão concedidos a
cada família pelo período de dois anos, prorrogável por mais um ano,
ou enquanto as condições da família permanecerem desfavoráveis,
mediante o acompanhamento e a avaliação da equipe técnica.

Se aquela família que me procurou em Araçuaí estiver em uma
situação melhor, aplaudirei o desligamento, desde que o Governo do
Estado providencie o cadastramento de outra, em vez de cortar
recursos de R$21.000.000,00 para R$7.000.000,00. Compreendo V.
Exa. Fui autor do requerimento que realizou, no ano passado, a
audiência com a Secretária Executiva do Programa Bolsa-Família,
Ana Fonseca, juntamente com representantes do Estado. Há no
Estado a idéia de diminuir os recursos das famílias e destiná-los a
políticas de acompanhamento e assistência social.

E muito nítido o desejo do Governo Federal de aprofundar as
parcerias sem retirada de recurso. Ainda que o Estado estivesse
correto em cancelar a transferência da renda e aportar esse recurso
em promoção de cidadania - e não há nenhuma indicação, porque a
carta não comunica aos Prefeitos que nessas cidades haverá ações
de acompanhamento das famílias -, mas ainda que pudéssemos
concordar com a lógica de que a renda fosse transferida pelo Governo
Federal e o acompanhamento das famílias, feito pelo Governo
Estadual, eu, particularmente, profissionalmente, politicamente,
discordo.
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Ainda que fosse para concordar, no mínimo essas famílias

deveriam ser incorporadas em outro programa de transferência de
renda para que somente depois fosse cancelado seu benefício;
porém, se isso já estiver acertado, não terei vergonha de vir aqui
amanhã e dizer: não, essas famílias, a partir de abril, farão parte do
Programa Bolsa-Família do Governo Lula. Aí discutirei com V. Exa.,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que o Estado poderia fazer como a
Prefeitura de Belo Horizonte, que manteve o Bolsa-Escola para 10 mil
famílias do Bolsa-Escola municipal, assumiu metade com recurso
próprio e metade do Bolsa-Família. As 10 mil famílias não sofreram a
redução de F1$150,00 para R$73,00, que é a média do Bolsa-Família
Federal, continuam a receber R$150,00, porque a Prefeitura segue
fazendo sua parte.

Para mim, havia sido engano, algum assessor desavisado que
enviou a carta por engano, mas parece que não é engano, e sim uma
estratégia do Estado. De fato, concordo com V. Exa., que cabe
maiores explicações, e uma posição do Governador do Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - O aparte foi
pedido, mas já fui atendido em parte, considerando a leitura dos dois
documentos. Uma, do documento que o Governo encaminhou àquela
região, às pessoas responsáveis pela implementação do Bolsa-
Família, e outra, da própria lei. Quero chamar atenção do meu colega
Miguel Martini, muito fraternalmente, pois sei de sua sensibilidade e
do seu trabalho, da sua preocupação com o bem comum. A lei não foi
feita para causar prejuízo às pessoas, mas para garantir-lhes
condições mínimas de dignidade, necessárias, aliás, para que
melhorem sua qualidade de vida e um dia saiam da situação de
dependência financeira. A lei não determina que, vencidos dois anos,
seja cortado o benefício. Pode ser prorrogado por mais um ano e
ainda garantir, durante todo o tempo necessário, acesso às escolas às
famílias que, mesmo tendo prorrogado por mais um ano, não
conseguirem sair da situação de dependência.

A lei não pode ter efeito retroativo para prejudicar o interesse dos
mais pobres. Foi sancionada em 2002, mas não foi implementada no
dia em que foi sancionada, demorou um tempo. Seguramente, a
imensa maioria daquelas famílias, acobertadas, protegidas pela lei,
ainda estão no tempo do beneficio previsto no primeiro ato. Não há
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sentido em cortar; uma determinação dessa natureza não tem
sentido. Discutir com o Governo Federal, ampliar o Bolsa-Família,
constitui uma ação positiva. Fazer parcerias é necessário. Fizemo-las
em outros campos. Isso é extremamente importante, mas não pode
ser feito dessa forma.

Dirijo-me ao Deputado Miguel Martini para dizer-lhe que é preciso
esclarecer com quem do Governo Federal está-se discutindo. Qual foi
a discussão feita com o Governo Federal para se chegar a essa
conclusão? Afirmo categoricamente, com absoluta convicção, que
nenhuma conversa com o Governo Federal, conduzida pelo
Presidente Lula, tem permitido e facilitado ato que prejudique as
famílias mais pobres. Então, não se justifica, não houve, não há e não
haverá conversa com o Governo Federal que tenha em vista a
redução dos benefícios, colocando as famílias em uma situação de
constrangimento e necessidade. E bom que essa conversa seja
explicitada. O Deputado André Quintão possui uma relação fraterna,
muito próxima, com o Ministro do Desenvolvimento - aliás, todos nós,
do PT, temos. Tenho convicção de que, se para isso uma parceria
estivesse em discussão neste momento, seríamos chamados para
acompanhar, contribuir.

Se quisermos construir uma nação justa, fraterna, democrática, esse
tipo de comunicação não serve, Deputado Miguel Martini, pois só leva
ao desalento, à desesperança, ao sofrimento dos mais pobres e à
intranqüilidade da região mais necessitada do Estado. V. Exa. está
dizendo que recebeu uma explicação. Uma informação dessa
natureza e gravidade não poderia ter ido em frente por meio desse
documento, mas a partir dos dados que V. Exa. obteve aqui hoje. Há
explicações mostrando que, com esse ato, com essa determinação,
ninguém será prejudicado. O que se busca é uma parceria, um
convênio, uma contribuição, uma colaboração solidária entre os
diferentes Governos. Diante de informações como essa, estaríamos
tranqüilos.

O que foi permitido a partir dessa informação? Por maldade de
alguns, má-fé de outros, diz-se que o Lula está cortando o Bolsa-
Família. Não é ele quem está distribuindo, Deputado Paulo Piau;
quem o faz - e trata-se de um mérito, por isso temos de aplaudi-lo - é
o Governo do Estado de Minas Gerais, que está dando importante
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contribuição a uma das regiões mais necessitadas e sofridas do
Estado, para atender às famílias mais pobres. Isso sempre foi dito. As
famílias sabem que quem está dando essa contribuição é o Governo
do Estado. No entanto, na hora de cortar, falam que o Lula, o Governo
Federal, é que está cortando. Trata-se de maldade extrema, de ato
antidemocrático, antipolítico. E isso que temos de condenar. Essa
forma de comunicação infelizmente permitiu atos de leviandade. Não
podemos permitir isso.

Deputado Miguel Martini, nós, do PT, estamos à disposição. Não
sou Líder da bancada, mas falo com total liberdade. Se os Deputados
Rogério Correia e Chico Simões estivessem aqui, V. Exa. receberia
esse mesmo informe e essa mesma disposição. Precisamos sentar-
nos à mesa para construir as políticas do Estado. Vamos discutir de
maneira transparente. Entre nós existem divergências, diferenças.
Existem também métodos diferenciados de governar. Vamos expor
isso para que a sociedade mineira compreenda nossos atos. O que
estamos fazendo? Para quem estamos fazendo? A quem queremos
servir? Se assim o fizermos, nossas diferenças serão medidas não por
nós mesmos, ao ficarmos falando um do outro, mas, à luz do dia e
dom total transparência, à luz da verdade, pelo povo. Dessa forma,
poderemos ser julgados. Seremos ou não acolhidos em virtude dos
nossos atos, das práticas e das propostas que fazemos para o povo
de Minas Gerais. Obrigado.
:1 O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço seu espírito
democrático. Há realmente dificuldade de comunicação. E lógico que
esse é o nosso sentimento, é o de V. Exa., assim como o é de todos
os Deputados desta Casa. Provavelmente meu voto tenha sido 'sim",
apesar de eu ser oposição ao Governo anterior, porque não voto
contra o povo. Voto contra este Governo, contra aquela administração,
mas não contra o povo, o que é extremamente positivo.

Fora da nossa atividade nesta Casa, temos um trabalho muito
intenso na área social, e V. Exa., como assistente social, sabe disso.
A grande dificuldade em se fazer uma assistência social se dá pela
necessidade de haver controle das ações de assistência. O organismo
ou o poder responsável por essa assistência precisam ter claros os
benefícios que gerará, e não deixar que ocorram certos fatos, como
algumas vezes vemos em nosso País.
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Utilizo-me de um caso - que não é o dessas famílias - apenas

para ilustrar o que quero dizer. Meu filho realizou um trabalho, na
faculdade, sobre o tema terceiro setor. E, pelos levantamentos feitos,
descobriu-se que uma família - parece-me - recebia 15 cestas básicas
todo mês. Uma dos vicentinos, outra da Prefeitura, etc.

Se uma pessoa recebe 15 cestas, certamente 14 outras deixam de
receber 1. Essa é a grande dificuldade. No terceiro setor, fala-se muito
em construir um processo de rede em que todos os agentes possam
ter um cadastro, para que não exista estímulo a que algumas pessoas
recebam mais, descontroladam ente, deixando outras de receber. Em
razão da limitação de recursos, há o risco de algumas famílias
necessitadas nada receberem.

Não sabia que V. Exa. trataria hoje desse assunto, mas
comprometo-me a trazer-lhe todos as informações. No entanto, pelo
que me foi dito, a intenção é que um maior número de famílias possa
ser atendida, quando o que se verifica é uma superposição de ação
social para algumas poucas famílias, ficando outras, em razão disso,
sem o benefício.

Está-se procurando, como V. Exa. bem disse e a lei afirma, uma
avaliação técnica que defina quem precisa continuar recebendo. Se
não houver esse sistema de avaliação, como continuar pagando a
algumas famílias enquanto outras deixam de receber?

A ação do Governo do Estado é para otimizar a aplicação dos
recursos, racionalizando sua distribuição para permanentemente
atender a maior número de famílias e atingir o fim para o qual está
sendo criado, ou seja, assistir a família, estimulando o ingresso e a
permanência das criança nas escolas, assim como sua vacinação,
para que possam colher os benefícios que estão à sua disposição.
Muitas vezes as famílias não têm condições nem dispõem de
informações para buscar esse benefício.

Quero dizer a V. Exa. que buscarei as informações e ainda trarei as
complementares. Digo, com toda a certeza, e afirmo ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que me precedeu, que, se S. Exa. tem dúvida
de que haja esse entendimento - e começamos a duvidar de palavras
de pessoas -, então teremos que trazer documentos.

A informação clara é a de que uma técnica do Governo Federal,
Ana, se não me engano, esteve sentada com eles fazendo os ajustes
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finais para essa parceria, visando atender permanentemente mais
pessoas que hoje, evitando-se a superposição e possibilitando-se um
controle maior do Estado para otimização dessa aplicação dos
recursos. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte, Deputado Miguel
Martini. Em primeiro lugar, estamos aqui cumprindo um papel que a
população nos delegou. Recebemos reclamações de vários Prefeitos,
de cidadãos e de cidadãs e, principalmente, de cidadãs beneficiadas
com este Programa Bolsa-Família da Educação, do Estado.

Reitero que, se amanhã as informações nos tranqüilizarem, será
bom para as famílias do Estado de Minas Gerais. No caso, diremos
que no mínimo houve uma comunicação completamente inadequada,
porque a correspondência é oficial. Solicita seja informado às famílias
que está sendo encerrado o programa no município. Se houvesse de
fato essa integração e uma substituição pelo programa do Governo
Lula, a mesma carta, por questão de humanidade e de bom-senso,
deveria ser dirigida àquela mãe de família, para não deixá-la sem
saber se teria ou não a sua bolsa-família. Então, poderíamos
concordar em que a comunicação não foi adequada.

Ainda que fosse somente isso, teria muitas discordâncias. No ano
passado, acompanhei a Secretária Executiva Ana Fonseca aqui e
reitero que temos ótimo canal com alguns órgãos do Governo do
Estado, que nos ajudam, como Deputado integrante da Frente
Parlamentar, a construir o XXXI Projeto Estruturador - Inclusão Social
de Famílias Pobres do Estado, com abertura para apresentação de
sugestões.

Em nenhum momento se trata de um ataque ou de um ato
simplesmente de oposição. Pelo contrário, trata-se de uma
discordância de mérito. Acredito que seria correto se houvesse a
transferência automática dessas famílias, Deputado Padre João, para
o programa do Governo Federal; se esses 30 municípios do vale do
Jequitinhonha tivessem conhecimento de qual seria a rede de
proteção que o Estado iria implantar com recursos oriundos do
cancelamento do pagamento da renda transferida para as 12.600
famílias, partindo-se do princípio de que concordássemos com isso.

Ainda que houvesse esse entendimento com o Governo Federal,
seria importante para a população a garantia de que em abril teria a
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bolsa-família. E, para a Prefeitura, a garantia de que teria uma rede
de proteção social custeada pelo Governo do Estado. Se essas duas
informações chegarem amanhã, virei aqui da mesma maneira para
dizer: famílias do vale do Jequitinhonha, a partir de abril, através de
entendimento com o Governo Federal, a bolsa-família federal chegará
até vocês.

E aí, Deputado Laudelino, será bom, porque, como o Deputado
Adelmo Carneiro Leão disse, infelizmente o nível da política chega a
um patamar inaceitável. Muita gente diz que o cancelamento do
programa estadual é oriundo do Presidente Lula, e as famílias terão a
tranqüilidade de saber que serão acolhidas. As famílias terão uma
alegria maior se dissermos aos Prefeitos, por exemplo, ao Marcos
Lemos, de Carbonita; à Cacá, de Araçuaí; ao Grapiúna, de Joaíma, e
a tantos outros que o Governo do Estado utilizará os R$14.000.000,00
que gastaria com a transferência do Bolsa-Família estadual na
implantação, por exemplo, no vale do Jequitinhonha de um centro de
referência no combate à exploração e à violência sexual. Aí, até
concordaria, O Governo Federal transfere a renda, e o Estado, em
parceria com a associação dos municípios do vale, fará um centro de
referência de combate à exploração sexual. Aguardo amanhã, com
muita ansiedade, essas explicações. Se, de fato, podemos nos
tranqüilizar, como disse o Deputado Miguel Martini, "ótimo", entre
aspas, porque as famílias não foram devidamente informadas, o que
seria o mínimo.

Deixo também um apelo, em especial à base de sustentação do
Governador. Temos que aprender, na política, inclusive nós, da
Oposição, que a autocrítica ou a reconsideração de uma decisão faz
parte da atividade pública. Muitas vezes algumas decisões são
tomadas até de maneira bem-intencionada, buscando o melhor e às
vezes sem medir a real conseqüência daquela decisão na vida das
pessoas. Reconheço que muitas vezes o Secretário ou o próprio
Governador, dado o nível e o número de decisões, não é
suficientemente bem informado para uma melhor tomada de decisão
ou, algumas vezes, a decisão não passa pelo arbítrio do Governador.

Vendo presente o Deputado Ermano Batista, quero reiterar que há
setores do Governo que funcionam bem, com bons técnicos e boas
equipes. Elogio publicamente o processo de planejamento feito pelo
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Governo Estadual, pois está resgatando a noção de planejamento.
O Secretário de Planejamento, Anastasia, e o Secretário Adjunto,
Tadeu Barreto, apostam no planejamento das ações do Estado e
incorporaram a Assembléia, inclusive com a participação de V. Exa.,
na apresentação de sugestões. No âmbito da assistência social, o 310
projeto estruturador está sendo discutido. Estamos participando da
construção do Projeto n°31 do Plano Plurianual.

Portanto, venho à tribuna para alertar que, se essa decisão foi
precipitada, o Estado pode revê-Ia sem problema algum. Talvez esteja
sendo comedido - porque não sou da base de sustentação do
Governo - na sugestão que essa decisão seja suspensa e seja feito
um melhor debate, a fim de avaliarmos melhores alternativas, seja
junto com o Ministério de Desenvolvimento Social ou com as próprias
comissões temáticas afins desta Assembléia. Não haverá nenhum
problema se o Governador, amanhã, suspender essa medida, porque,
sinceramente, discordando do Deputado Miguel Martini, se não houve
avaliação técnica, o responsável é o gestor do programa, o Governo
do Estado.

Tudo é cancelado porque há família que não precisa do benefício.
Entretanto, o caminho deve ser contrário: que seja mantido o benefício
e identificada a família que, eventualmente, esteja recebendo 15
programas.

Conhecemos todos os Deputados e Deputadas. Será que a
realidade social mudou tanto nessas 30 cidades, apesar de todo o
empenho daquele povo sofredor, mas lutador, digno, honesto e
trabalhador? Não, até porque a dívida social brasileira é extensa, e os
indicadores sociais não sofreram alteração da noite para o dia.
Também não serão R$70,00 que alterarão essa realidade.

Termino, agradecendo a paciência e a atenção dos Deputados e
Deputadas e fazendo coro com o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
para que o Governador se inteire melhor dessa situação.
Honestamente, considero - não se trata de ironia, pois não é do meu
feitio fazer esse tipo de jogo de palavras, em especial em um lugar tão
importante como esta tribuna - que deve ser avaliado se essa decisão
foi a melhor. Acredito que não. Se por acaso o Governo tiver a
garantia de que, em abril, teremos o Bolsa-Família federal, essas
famílias deverão ser, no mínimo, tranqüilizadas, e, no mínimo, os
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Prefeitos deverão saber com clareza quais serão os projetos do
Estado que farão o trabalho de acompanhamento das condições
exigidas pelo Bolsa-Família, buscando a emancipação das famílias,
de modo que não paire nenhuma dúvida no ar. Espero, amanhã,
esses esclarecimentos. Se não vierem, que isso não se transforme em
um cavalo de batalha, mas em uma forma de o Poder Legislativo
exercer o seu papel, de Oposição e Situação construírem uma vida
melhor, mais democrática e socialmente justa.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1°, transferi-ia ao Deputado Ermano Batista. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Deputados, iniciarei a
minha peroração por onde não pensava. Quero tornar minha a
preocupação do Deputado André Quintão. Se se examina a iniciativa
do Secretário Adjunto da Educação, de forma bruta, sem avaliação do
conteúdo, a decisão merece ser revista. E claro que o legislador não
tem por missão perpetuar a esmola, tratar do cidadão a vida inteira,
mas, por meio do seu trabalho, buscar amenizar o sofrimento. Se,
paralelamente, existir ação para resgatar a honra e a dignidade do
cidadão, infelizmente o Estado haverá de arcar com essa
responsabilidade.

Como o Governador Aécio Neves é sensível, essa questão será
definitivamente sanada. Recentemente, o Governo Federal uniu mais
de 20 programas em um único, a fim de facilitar o atendimento, a
aplicação e evitar a duplicidade de benefícios, enquanto outros não
recebem nada. A ação do Governo é racional e tem a finalidade de
moralizar a aplicação dos recursos e propiciar condições para que o
benefício não seja eterno, pois esse não é o objetivo da lei.

Considerando que Governador Aécio Neves deseja resgatar a
dignidade do cidadão, acionará o corpo técnico que lhe é subalterno a
fim de dar uma explicação à altura para o problema.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* Agradeço ao Deputado
Ermano Batista e saúdo o Presidente Rêmolo Aloise. A revista "Veja"
do último domingo registrou que o curso de Odontologia da
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UNIMONTES é o melhor do País, obtendo uma média maior do
que a nacional, ou seja, 69,8%. O curso que obteve maior nota no
"provão" teve 79,6, e é do ITA. A Odontologia da UNIMONTES está
acima da média de todos os outros cursos avaliados pelo "provão".

Parabenizo não só o Reitor Paulo César e a Profa. Tânia, Vice-
Reitora, mas os dirigentes, os professores, os servidores, os técnicos
legislativos e os acadêmicos, pois isso é fruto do esforço comum.

Há um diferencial na UNIMONTES que é o compromisso social
aliado à competência do corpo docente e à dedicação dos
acadêmicos, servindo de exemplo para o País. Além de ser o curso
com a maior média, aluno do curso de Odontologia da UNIMONTES
tirou a maior nota do "provão", o que é um ponto positivo para Minas
Gerais e para o Governo Aécio Neves.

Ficamos orgulhosos, pois a UNIMONTES é a maior mola propulsora
não só do Norte de Minas, mas dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e do Noroeste, regiões que V. Exa. representa. Parabenizo o
Reitor, o Secretário Bilac Pinto, o Governador Aécio Neves e todos
aqueles que enaltecem o trabalho dessa Universidade. Obrigado.

O Deputado Ermano Bat ista* - Nobre Deputado Gil Pereira, a notícia
é alvissareira, mas não surpreendente. A dedicação e competência do
corpo docente daquela Universidade não autoriza, de forma alguma,
outro resultado. Associo-me a V. Exa. nos parabéns à Reitoria, ao
corpo docente e à cidade de Montes Claros, pelo brilho que a
UNIMONTES vem concedendo a Minas Gerais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, na semana passada, mais
precisamente na quarta-feira, estivemos em Governador Valadares
acompanhando o Governador Aécio Neves, que depois iria a Novo
Cruzeiro, mas não pôde ir em razão da falta de teto para seu avião. Lá
iria anunciar o cumprimento de um compromisso de campanha, feito
inicialmente naquela cidade.

Em 2002, durante a campanha eleitoral, estávamos naquela cidade,
onde o Governador buscava o apoio popular para ocupar o Palácio da
Liberdade. No palanque ele me disse: "Ermano, diga a este povo que
asfaltarei essa estrada". Então comuniquei ao povo de Novo Cruzeiro
que o Governador, se eleito - e esperávamos que fosse, como de fato
foi -, asfaltaria a estrada. E disse mais em seu discurso, disse que
asfaltaria aquela estrada e muitas outras, mas a novidade era que
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aquela seria a primeira a ser pavimentada em seu Governo.

Nós, que conhecemos o Governador Aécio Neves, e o povo de Novo
Cruzeiro, que sempre nele votou, em toda a sua carreira, não
tínhamos a menor dúvida quanto a suas palavras, mas, a bem da
verdade, andávamos preocupados, preocupadíssimos, porque
tínhamos conhecimento da situação precária em que se encontrava o
Estado, em termos financeiros, no momento em que começou a
governá-lo. Sabíamos, Sr. Presidente, que, muito mais que fazer
estradas, o Governador tinha pela frente a ingente e ciclópica tarefa
de consertar o Estado de Minas Gerais.

Mas o certo é que, surpreendentemente, em um ano em que o
produto interno brasileiro cai, e cai vertiginosamente, depois de dez
anos de crescimento continuado; em que a renda "per capita" nacional
cai 1,5%, dando a notícia triste de que o brasileiro ficou mais pobre;
em que o desemprego chega a quase 12%; em que o Governo
Federal promove uma reforma tributária que aniquila o orçamento dos
Estados e dos municípios; em que só poderíamos esperar o pior, o
Governador Aécio Neves pôde estar em Governador Valadares para
falar àquele povo - depois de ter promovido uma modificação e uma
melhoria substancial na área da saúde e de ter impulsionado a
educação no Estado de Minas Gerais, com mudanças significativas e
estruturais, depois de todos esses fatores conspirando contra - sobre
o maior programa viário do Estado em toda a sua história. Trata-se do
maior programa de asfaltamento de estradas em toda a sua história,
com 53 trechos de estrada, ou seja, quase 1.000km.

Sr. Presidente, a grande virtude desse ousado projeto é a seguinte:
os recursos já estão garantidos, depois de se ter pagado o 13° salário
sem chantagear o Presidente da República, sem sair de pires na mão
implorando caridade e sem impor novos sacrifícios à população do
Estado. Simplesmente, o Governador aplicou, de forma inteligente e
honesta, os recursos disponíveis.

Sr. Presidente, fiz esse preâmbulo para mostrar o lado positivo de
um Governo sério, que pretende construir um Estado em termos
definitivos, não com procedimentos temporários e sazonais, em razão
da proximidade de eleições.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, nobre
Deputado Ermano Batista, que é referência para todos nós da
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Assembléia Legislativa. Orgulha-me muito ser seu companheiro de
bancada e poder aprender com V. Exa.

Neste momento, tomei a liberdade de aparteá-lo para, primeiro,
cumprimentá-lo pelo pronunciamento brilhante e pela análise a que
procede neste momento histórico por que passam Minas Gerais e
todo o Brasil.

Em particular, essa quadra da história nos é favorável pela forma
séria, austera e propositiva com que o nosso Governador vem
desempenhando o seu papel.

V. Exa. mencionava o trabalho do Governador na semana passada,
no Norte, no Jequitinhonha, em Novo Cruzeiro e no vale do Mucuri,
resgatando sonhos de décadas e décadas de uma população que já
vinha lutando por uma pavimentação asfáltica e por melhorias que lhe
garantam uma vida melhor. No dia seguinte, tivemos o privilégio de
receber o Governador em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro,
inaugurando um novo tempo de governar e uma nova prática de
governo, que compreende a adversidade do nosso grande Estado.
Esse Governo tem a ousadia de governar com todos e para todos,
recebendo o Presidente da República de maneira altiva e propositiva.
O nosso Governador apresenta proposições para o Brasil e coloca
Minas Gerais a serviço do País. Ao mesmo tempo, conversa com o
povo mineiro, ouve as suas aflições e necessidades e já consegue
executar obras sonhadas por séculos, para a integração deste Estado
e para propiciar o desenvolvimento às várias regiões. Assistimos a
tudo isso durante a visita do Governador a Divinópolis e ao Centro-
Oeste mineiro. Tivemos a felicidade de ser porta-voz da nossa gente e
dos colegas Deputados dessa região. Não me canso de dizer que
temos trabalhado de forma harmoniosa, em particular com os
Deputados Federais que representam Divinópolis, Dr. Francisco e
Jaiminho Martins.

Tivemos a felicidade de ir ao Palácio convidar o Governador para ir
a nossa terra, não apenas para ouvir as nossas reivindicações, mas
porque tínhamos muito a lhe agradecer. Ele não apenas aceitou o
convite, como também transferiu a sede do Governo, por assim dizer,
para o Centro-Oeste mineiro. Para lá foram mais de dez Secretários
de Estado acompanhando o Governador, assim como todos os
Diretores de grandes empresas públicas do Estado - COPASA,
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CEMIG, EPAMIG, EMATER, BDMG e outras. Para a nossa alegria,
não foram somente nos visitar, mas trabalhar. Ouviram as lideranças
empresariais e os Prefeitos da região. A tarde, recebemos o
Governador, que prestava contas do seu trabalho para todo o Estado,
como o seu projeto de melhoria das estradas, fruto da sua luta para
conseguir os recursos da CIDE e para recuperar a credibilidade do
Estado junto aos organismos internacionais. Assim como no dia
anterior anunciava obras no outro extremo, Norte de Minas e Mucuri,
ali anunciava a rodovia ligando a 262 a Leandro Ferreira e outra
ligando a MG-050 a São Roque de Minas, a Doresópolis; o
compromisso de priorizar a recuperação da MG-050; o compromisso
permanente com ações descentralizadas da saúde, implantando não
somente o PROHOSP, projeto de macrorregiões da saúde, mas o de
microrregiões, chegando até as cidades que atendem a quatro ou
cinco municípios nos procedimentos de média complexidade; a
liberação de UTIs móveis para os consórcios de saúde, atendendo a
apelo desta Casa e dos representantes do povo que ali estavam,
Prefeitos e Deputados, como tem feito para todas as regiões do
Estado, não sendo essa uma situação de privilégio para o Centro-
Oeste; e a liberação de recursos para reformas e ampliações de
dezenas de escolas estaduais em Divinópolis e região.

E um Governo que reorganiza a casa com seriedade, contando com
o apoio da Assembléia Legislativa no seu primeiro ano de mandato, o
que possibilitou o pagamento do décimo-terceiro em dia e o equilíbrio
em parte do déficit público, embora essa ainda seja uma preocupação.
Mas é um Governo que começa a executar obras importantes, como
melhoria rodoviária e investimentos na saúde e na educação.

Portanto, venho parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento e
mostrar que, assim como nas regiões do Norte, do Mucuri e do
Jequitinhonha as ações do Governo do Estado começam a chegar,
também nós, do Centro-Oeste mineiro, temos razões para nos
rejubilar pela pronta atitude do Governador em nos visitar e levar a
sua equipe, atendendo a nosso convite e levando ações de Governo,
obras públicas, decisões nas áreas da educação e da saúde. Reitero,
fizemos isso em harmonia com vários Deputados que compõem esta
Casa e que atuam no Centro-Oeste mineiro, como o Presidente, nesta
reunião, Deputado Rêmolo Aloise, votado em algumas cidades da
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região, com atuação permanente em todo o Estado de Minas
Gerais. Congratulo-me com V. Exa. e registro que vivemos um
momento decisivo. Hoje pela manhã, reunimo-nos com representantes
do sistema FIEMG, FAEMG e com todos os segmentos organizados
da área produtiva para ouvir que estão aplaudindo o Governo
Estadual, porque, pela primeira vez na história, são elaboradas
propostas de mudança na relação com esse setor, especialmente o da
área fiscal, ouvindo-o. V. Exa. está de parabéns por seu raciocínio.
Atravessamos uma fase de grandes desafios e dificuldades. De certa
forma, o País se encontra paralisado, vários programas não saíram
sequer do anúncio, mas Minas vive um novo tempo e aponta
caminhos para o Brasil. Obrigado.

O Deputado Ermano Batista* - Agradeço o adendo substancioso e
judicioso emprestado por V. Exa. à minha fala. Foi a complementação
do grito formulado por Aécio no Leste e completado no Centro-Oeste,
mostrando a que veio, mostrando sua disposição de fazer.

Fiz esse preâmbulo mostrando uma agenda positiva a respeito de
alguém que trabalha e que pretende trabalhar, querendo dizer que
não precisamos jogar pedras em ninguém, porque, no confronto de
realizações, temos muito que mostrar. Não é necessário fazer
oposição ao Governo Federal por fazer, aquela oposição feita pelo PT,
quando no Governo Fernando Henrique Cardoso, aquela da busca do
"quanto-pior-melhor".

Não podemos abrir mão de alertar não apenas a Nação, mas
também o próprio Presidente, o próprio partido do Presidente, ou até
mesmo os partidos que lhe dão sustentação.

Quero usar como tema, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Martini,
que me honra com sua presença, a dualidade medo e esperança,
muito usada pelo PT durante a campanha eleitoral, estabelecendo
entre esses dois sentimentos uma relação de emulação maniqueísta
para, ao final das eleições, proclamada a vitória do seu candidato, o
Sr. Lula, dizer, alto e bom som, que a esperança havia vencido o
medo. Uma farsa, porque a esperança não venceu o medo, nem o
medo venceu a esperança; aliás, eles não brigaram entre si, mas
foram vítimas e derrotados por um mesmo inimigo, por um mesmo
adversário, a incoerência. No lugar do medo, passou a residir a
euforia, a alegria. No lugar da esperança, passou a morar a desilusão,
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a decepção, a frustração. Isso significa, Sr. Presidente, Srs.
Deputados - e agora conto com o brilho também dos Deputados
Djalma Diniz, Laudelino Augusto, Weliton Prado e Deputada Jô
Moraes, que nos prestigiam neste momento -, que quem tinha medo
não tem mais, e que quem tinha esperança a perdeu. Em lugar dela a
decepção e a frustração são alimentadas. Quem tinha medo, Sr.
Presidente? Pergunto e não espero pela resposta, porque já a
conheço. V. Exa. diria que quem tinha medo era o capital. O capital
ficou extremamente amedrontado, em polvorosa, quando o Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva subiu nas pesquisas no mês de maio de 2002. O
capital ficou com medo da presença de Lula no Governo. Ameaçou
esvaziar o País. A corrida do capital especulativo foi grande.

Quem tinha medo? O FMI, pois tinha medo da ruptura pregada pelo
partido ao longo da sua trajetória. Aliás, mandou pintores baratos
escreverem com carvão nos muros: "Fora, FMI". Os países grandes
também tinham medo porque o Brasil, saindo da condição de
emergente, aproximava-se do Primeiro Mundo.

Quem tinha esperança? O trabalhador e o aposentado. E a
esperança desses cidadãos foi vencida pela incoerência, e a
incoerência do Sr. Lula e do seu partido venceu o medo. O FMI
passou a sorrir e a elogiar o Governo. O capital especulativo, que
inibe o desenvolvimento e tolhe o crescimento, voltou acelerado em
razão da taxa de juros, inicialmente de 26,5% e não prevista por
aqueles amedrontados capitalistas.

O medo não guerreou a esperança nem a esperança emulou-se ao
medo. Ambos foram vítimas e derrotados pelo mesmo adversário,
pelo mesmo inimigo: a incoerência do Governo petista, que agiu
contrariamente ao que pregava. Hoje estampa sorriso no rosto do
capital, gerando frustrações aos que esperavam projetos sociais. Essa
é a verdadeira questão, a advertência que precisa ser feita. E isso que
precisamos discutir e mostrar. O Governo não pode fazer discurso que
lhe é peculiar, à semelhança de pregador religioso, buscando adeptos
por intermédio de posição tomada na busca de comiseração,
colocando-se como o eterno operário. Tal postura deve ser extinta,
pois Lula não é mais operário, mas o Presidente da República
Federativa do Brasil. Deve parar de chorar, já que o povo brasileiro
não o elegeu para carpideira, e sim para enfrentar os problemas que
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sabia existirem. Existiam, mas em menores proporções. Prometeu
10 milhões de vagas para suprir a necessidade dos trabalhadores
desempregados. Para dar fim ao desemprego, devem-se criar muito
mais vagas, pois em torno de 12% da massa trabalhadora do País, 15
milhões de pessoas, estão desempregados.

O Sr. Lula não cresceu no conceito de alguns pelo que fez, mas pelo
que deixou de fazer. Não caiu no conceito de outros pelo que fez, mas
pelo que deixou de fazer. E o reinado e o mando da incoerência. Isso
é o que está acontecendo.

Ontem ouvi do Sr. Lula um discurso a respeito da reunião de
Governadores, que estão preocupados com os rumos que o País está
tomando, principalmente com o desencontro da equipe do Governo,
com a briga do Sr. Mantega com o Ministro Roberto Rodrigues, a briga
de um contra o outro, a guerrilha interna do Governo. Essa é uma
preocupação dos Governadores, assim como deve ser a de todos os
brasileiros. No entanto, o Sr. Lula vai ao palanque e diz que não há
crise no Governo. O pior cego é o que não quer enxergar.

Outra decepção do povo brasileiro hoje é com respeito ao fato de
que o PT sempre disse que a transparência é essencial ao
governante, que não deve ter medo da verdade. Digo que o
governante tem que estar com a verdade para não ter medo. Quando
tem medo é porque não está com a verdade.

Surgiu aquele fato da gravação do Sr. Waldomiro conversando com
Carlinhos Cachoeira, angariando recursos para a campanha política
de candidatos do PT. Ora, o Sr. Waldomiro não é uma figura isolada
nesse processo, não está sozinho, há alguém com ele, alguém o está
comandando, é apenas um teleguiado. E preciso abrir a cortina,
mostrar o quadro em todas as suas nuanças, mostrar a verdade. A
Nação brasileira cobra isso.

Outro dia, o Senador Jeferson Perez estava dizendo que quem deve
estar extremamente envergonhado com o comportamento que teve é
Fernando Collor de Mello. Não pelo comportamento que levou a sua
cassação, mas porque poderia tê-la evitado. Se tivesse feito como o
Lula está fazendo, impedindo a instalação daquela CPI, com certeza
não teria sido cassado.

Sr. Presidente, a coisa é mais do que evidente, é clara. Ou existem
muitas coisas no ar ou então há verdades escondidas. A única forma
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de clarear essa questão é a indagação por meio da CRI, formada
por um colegiado eclético. Aí, sim, haverá a impossibilidade das
tendências. Somente uma apuração feita pelo Congresso Nacional
pode satisfazer à população brasileira, porque será um colegiado
eclético, com juízes de todos os partidos. Aí,  sim, as idéias,
decantadas, sairão, fluirão, cristalinas, ao final. E preciso que o
Presidente da República tome consciência disso. Se é que ele
continua se achando uma vestal, não é preciso ter medo. Não tenha
medo.

Vejam as senhoras e os senhores que a questão é obscura: o
Waldomiro, com cargo secundário, pequeno, de quinto escalão,
exercia funções próprias de primeiro escalão. Despachava numa sala
contígua, a menos de 20m distante do gabinete ocupado pelo
Presidente da República. Ao negociar um contrato com a GTech,
recomendou que a empresa contratasse o Sr. Rogério Burat, como
consultor, com um salário de R$20.000,00. Quem foi Burat? Quem é
Burat? Nada menos do que assessor do Sr. Palocci, na Prefeitura de
São José do Rio Preto, em São Paulo. O Sr. Waldomiro, ao negociar
com a GTech, estabeleceu que o contrato somente sairia se o Sr.
Burat fosse contratado como consultor, dizendo que seriam
procurados por ele para que o negócio fosse fechado.

Existem coisas sujas escondidas. Não quero dizer quem são os
construtores dessa sujeira, não estou aqui para condenar ninguém,
mas para fazer um apelo, a fim de que o Presidente da República
determine que se instaure a CPI. Por que o medo dela? Por que esse
medo terrível que se tem da sua instalação? Quem não deve, não
teme. A cada dia, as notícias vão aumentando.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Ermano Batista,
agradeço-lhe o aparte. Estou acompanhando a sua fala desde o início,
constatando a lucidez, a oportunidade e o brilhantismo do seu
discurso, do grande serviço que V. Exa. presta, neste momento, ao
povo brasileiro.

Estamos percebendo, há muito tempo, que em cada eleição surgem
os discursos fáceis, principalmente quando se é oposição. Soluções
milagrosas são apresentados nos palanques. Todos podiam jurar que
o discurso feito pela Oposição, como foi o caso do PT, era
consistente, a ponto de a população nele acreditar. Cada brasileiro
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que votou naquele discurso votou no discurso de "Fora, FMI",
porque é nocivo para o povo brasileiro, votou no discurso de que
ALGA não serve para nós, votou no discurso do social, da moralidade
e da transparência.

Gomo V. Exa. disse, votou no discurso da esperança. Com  um ano
de Governo, Deputado Ermano Batista, verificamos que a sociedade
está estarrecida, indagando para onde irá. A grande bandeira do
Programa Fome Zero foi lançada, mas não saiu do papel. Hoje
determinada parte da mídia mostra que o ( ... ) já conseguiu, em ação
social, muito mais que o Programa Fome Zero. Não há um programa
social, mas ações do governo que levaram a Argentina a crescer 8,6%
no ano passado, mesmo saindo da crise bárbara que abalou os
nossos irmãos argentinos.

Vimos o discurso de que o povo votou na transparência. A primeira
oportunidade que o PT tinha para mostrar a sua coerência era criar a
CPI e afastar o Ministro José Dirceu, instalar a CPI e deixar para o
Congresso examinar. Se for culpado, será punido; se não, dar-lhe um
atestado de bons antecedentes. O que desejamos é transparência,
porém, mais uma vez, sentimo-nos frustrados. O povo acreditou no
crescimento e na geração de 10 milhões de empregos. Talvez hoje já
precisasse criar muito mais, como V. Exa. muito bem disse. Por que
digo que prestamos um grande serviço neste momento? Porque o
povo mais simples não tem acesso aos dados e às informações.
Queremos fazer com que o povo reflita neste momento, para que, no
futuro, não seja novamente enganado e iludido com discursos fáceis.

O Governador de Minas Gerais, do partido de V. Exa., ensina
pedagogicamente ao povo que o discurso deve valer. O seu programa
de campanha está sendo cumprido; aliás, um pouco mais do que se
prometeu.

Deputado Ermano Batista, V. Exa. falou sobre a área da saúde, em
que há a reformulação total do sistema de saúde do Estado. Desejo
citar a área de segurança pública e não outras áreas. Na área de
segurança pública, há 18 projetos, envolvendo armamento, munição,
coletes, viaturas, unidades penitenciárias. Aliás, reduzimos em 24%
as deficiências, que eram demais. A nossa proposta é chegar ao final
do Governo com o déficit zerado.

Como disse semana passada, vimos algumas ações, como um
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programa ousado de 1 bilhão, sem nenhum centavo do Governo
Federal. É preciso dizer isso, pois alguns Deputados ocuparam a
tribuna para dizer que querem ajuda. A CIDE não é recurso do
Governo Federal. Imaginem se o FPM ou o FPE fossem considerados
recursos federais? Então, se o Governo Federal é quem governa o
País, não precisamos do Governo Estadual nem do municipal? O que
a lei determina como obrigatório não é verba federal, deixa de ser
federal.

Deputado Ermano Batista, busquei algumas informações quanto à
questão da eletricidade. Digo para o povo entender que a CIDE do
sistema elétrico é um fundo criado. Minas Gerais repassou quinhentos
e poucos milhões para o Governo Federal e agora receberá cento e
poucos milhões. Minas Gerais contribuiu com o Governo Federal com
350 milhões. Quer dizer que o recurso estadual está indo para o
Governo Federal? Não. Há uma legislação e, dentro de seus
percentuais, o recurso é de direito de cada ente da Federação, como
é o caso da dDE, que não é recurso federal, mas do povo mineiro.
Quer dizer, foi pago em Minas Gerais, recolhido ao cofre federal e, por
uma legislação, será obrigatoriamente devolvido ao povo mineiro.

É claro, muito aquém daquilo a que o mineiro tinha direito, mas sem
nenhum centavo do Governo Federal; é dinheiro do BIRD, da
CODEMIG e da dDE. Quem sabe o Governo Federal siga o mesmo
exemplo, cuidando das rodovias federais. Na semana passada estive
no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, e a BR que liga essa região
a Patos de Minas está intransitável. Quem sabe o Governo Federal
passe do discurso à prática e não decepcione ainda mais o povo
brasileiro.

O Deputado Ermano Batista - Deputado Miguel Martini, obrigado
pelo seu aparte, rico de conteúdos, pois V. Exa., como sempre, tem
muito conhecimento dos fatos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em apar te)* - Moro em Betim e, com
todo o respeito que tenho pelo trabalho de V. Exa., queria
contextualizar seu discurso para o povo de Minas Gerais, que nos
acompanha pela TV Assembléia. Estamos em ano eleitoral e temos
incentivado uma campanha da bancada feminina suprapartidária
desta Casa: "Mulher na política, essa luta é sua", pois queremos
eleger homens, mas também muitas mulheres para ocupar espaços
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de poder, para que haja democracia de gênero e possamos
contribuir, pois temos direitos e deveres.

E nesse contexto de ano eleitoral que estamos vendo a imprensa e
a Oposição do País. Um dos grandes ganhos do País é a não-
privatização. O Brasil não chegará ao fundo do poço, como a
Argentina, que cresceu 8%, mas que estava no fundo do poço porque
privatizou 100% de suas riquezas. O Brasil não chegou a isso graças
aos partidos da esquerda e às grandes lideranças de todos os
partidos, que lutaram contra a privatização, inclusive a de Furnas. Se
tivéssemos permitido a privatização, hoje estaríamos em uma situação
lastimável.

Estamos vendo essa questão do Waldomiro; se me permite, com
todo o respeito, queria dizer ao povo mineiro que tenho a impressão
de estar ouvindo um disco quebrado que roda 50 vezes, 100 vezes a
mesma fala. Queria refletir isso com V. Exa., que o povo, ao ouvir os
nobres colegas desta Casa, entendesse esse contexto de uma fala da
Oposição em ano eleitoral, querendo ocupar espaço de oposição, com
muitos querendo desestabilizar o Governo.

Estive presente na posse de D. Walmor Oliveira, nosso grande
Arcebispo, que não criticou o Governo Federal, mas mencionou várias
vezes o Governador Aécio Neves, o Prefeito de Belo Horizonte e
várias autoridades, dizendo que estava disposto a colaborar com
aqueles que foram eleitos pelo povo e que devem ser respeitados,
principalmente pela Igreja.

Em momento algum, ele criticou o Governo Federal. E, no outro dia,
manchete de um jornal de grande circulação expôs que o nosso
grande e querido Arcebispo havia criticado o Governo Federal. Isso é
só para contextualizarmos nossa fala. Agradeço-lhe. Em momento
oportuno, poderemos fornecer alguns dados sobre o Fome Zero.
Discordo de V. Exa. Há problemas, mas, de forma alguma, o País está
parado. O pessoal está trabalhando com seriedade. Obrigada, nobre
Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista* - Agradeço a V. Exa. o aparte. Quanto
à matéria veiculada sobre o Arcebispo D. Waimor, não acompanhei
seu discurso, por isso nada posso dizer a respeito. Também não
acredito muito em determinadas revelações da imprensa, Deputada
Maria Tereza Lara, visto que distorce os fatos. Se a imprensa mentiu,
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cabe ao Arcebispo desmenti-Ia. Se não falou nada, com certeza,
irá desmentir.

Concordo com V. Exa. A Argentina, que estava no fundo do poço,
cresceu 8%. Seu juízo é perfeitamente concebível. Acontece, porém,
que, se não acordarmos para a realidade, o Brasil estará caminhando
em posição contrária, indo para o fundo do poço. Depois de dez anos
de crescimento continuado, nosso PIB caiu, o que é inconcebível. O
nosso trabalhador ficou mais pobre. A renda do trabalhador caiu 8%.
O trabalhador brasileiro, se for ao supermercado hoje, comprará 8%
menos do que comprava. Enquanto isso, o FMI, o capital está dando
gargalhadas. Assim, para evitar chegarmos aonde a Argentina
chegou, ao fundo do poço, estamos alertando.

O caso do Waldomiro - vamos pegar o caso do BANESTADO, o
mais vergonhoso que existe. Acertaram a instalação da CPI. Em
seguida, disseram: vamos ver quem vai ser o relator. Quem foi
consultado? O Presidente da República. Colocaram como relator o
Deputado José Mentor, do PT. Sabem quem era o advogado da
principal figura, o Presidente do BANESTADO? O empresário
chamado Antônio Celso Cipriani. Sabem quem era o advogado desse
empresário? O Sr. Rogério Teixeira, compadre do Lula. Esse homem
morou na casa do Lula durante muito tempo. Quando a CPI decidiu
pedir a quebra do sigilo bancário do Sr. Cipriani, o relator José Mentor
foi contra, brigou para impedir.
- Infelizmente, existe um procedimento velado para esconder os fatos.
E preciso clareá-los. Associada a isso, há uma falta de autoridade, o
que é pior. O Presidente da República perdeu a autoridade. Ficou um
ano viajando, pondo em prática a estratégia petista inteligente, muito
competente. Lá fora ele não saía do "script", ou seja, apenas falava o
que estava escrito. Se saísse do "script" e cometesse alguma gafe,
como cometeu várias, o intérprete filtrava, veiculando a informação
como deveria ser feito. O primeiro país de língua portuguesa que
visitou foi um da África. Na Capital da Namíbia, cometeu aquela
berrante gafe, que foi uma vergonha para todos nós. A senhora sabe
disso. Ele não tem autoridade. Olhem o que disse, por exemplo, o Dr.
Fábio Doyle. Ele, que é da Academia Mineira de Letras, disse: "A
confusão é geral. Lula perdeu o comando de seu grupo e continua a
agir como um camelô de produtos falsificados, importados do
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Paraguai, mas já quase não encontra fregueses".

Esse discurso choroso, na busca da comiseração, tem de parar; ele
precisa encarnar a figura do estadista. Já disse, não foi contratado
para chorar no enterro do Pais, não foi contratado para carpideira nas
exéquias da Nação. Foi contratado para Presidente da República,
para gerir as questões diversas e buscar soluções para os seus
problemas.

O Sebastião Nery, por exemplo, diz: "No segundo ano do Governo, o
Brasil, atônito, descobriu que elegeu Lula e não tem um Presidente.
Tem um mestre de cerimônias, bem falante e delirante. Todo o mundo
manda nele. Do FMI a Meirelles, o inconsútil inefável.

Em várias reuniões, no ano passado, Lula negociou a reforma
tributária com os Governadores e se comprometeu com a divisão da
CIDE entre a União, 75%, e 25% para os Estados e municípios.

Na reunião dos Governadores do Nordeste, em Aracaju, que João
Alves, de Sergipe, convocou para exigirem a reafirmação do
compromisso de Lula, ele mandou lá José Dirceu e Ciro Gomes para
confirmarem a partilha da dDE. Aécio Neves, de Minas, único não-
nordestino presente, fez o discurso mais veemente - estava lá e vi e
ouvi - e Dirceu e Ciro juraram a palavra de Lula.

Agora, a Tereza Cruvinel conta, no 'Globo', que 'os cães fiscais do
Ministério da Fazenda de Palocci tentam, na Câmara, forçar o
rompimento do acordo de votação da emenda constitucional,
alterando a alíquota da CIDE, conforme negociado com os
Governadores'.

Lula virou isso, um boneco de engonço na mão da 'banqueirada'
proprietária do Ministério da Fazenda e do Banco Central".

Não são palavras minhas, a verdade é esta associada à intenção
velada de esconder sujeiras, à falta de autoridade e ainda à
submissão inconcebível ao capital, contra o qual o partido pregou a
vida inteira.

Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
* - 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 os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 31,
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às 8h30min, 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 3° REUNIÃO ESPECIAL DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 29/3/2004
Presidência do Deputado Luiz Humberto Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Célio Moreira - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Luiz Fernando Pires - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Célio Moreira - José Henrique - Laudelino Augusto - Luiz Humberto

Carneiro - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Humberto Carneiro) - 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 das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Laudelino Augusto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Luiz

Fernando Pires, Presidente da MBR, e Antônio Kalil Hanna e Nivaldo
Moreira de Amorim, Diretores Executivos da Empresa; e Deputado
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta
comemoração.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 70 anos de

fundação da Construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe - MBR.
Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

• - Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Célio Moreira

Exmo. Deputado Luiz Humberto Carneiro, representando o
Presidente Mauri Torres; Exmos. Srs. Luiz Fernando Pires, Nivaldo
Moreira de Amorim e Antônio Kalil Hanna; senhoras e senhores, caros
funcionários da empresa e ilustres convidados, o "know-how"
alcançado pela engenharia deste Estado, no ramo da construção,
segmento que é hoje paradigma para o setor em todo o País, tem
raízes na década de 30, na inspiração, na superação e no suor de
dois intrépidos jovens engenheiros que acreditaram no sonho e
fundaram essa empresa, a MBR, empresa que esta Casa vem
homenagear, nesta noite, pelos seus 70 anos de sólida existência,
atendendo a minha solicitação.

Esta cerimônia se reveste de maior importância por homenagearmos
a primeira empresa de engenharia de construção do Estado, a qual,
ao longo de sete décadas, traduz em ações os princípios da
qualidade, da ética e da sagacidade.

E imperioso enaltecer a qualidade de nossa engenharia de
construção, um dos nossos mais destacados serviços de exportação.
E necessário reconhecer que, nas asas da engenharia mineira de
construções, nosso Estado se faz presente também em importantes
obras no Oriente Médio e na África. No entanto, em âmbito nacional, é
nossa MBR a grande referência, ícone no segmento da construção
neste País, a mais antiga empresa do ramo em funcionamento nestas
Minas Gerais, fundada em abril de 1934 pelas mãos dos intrépidos
engenheiros João Roscoe e Antônio Mascarenhas Barbosa.

A grosso modo, é correto dizer que a MBR foi criada com a cara e a
coragem dos jovens e entusiasmados engenheiros, recém-formados
pela UFMG, os quais, acima de tudo, acreditaram no sonho, mesmo
dispondo de singelo capital. A modesta MBR daquela época começou
operando no campo das construções habitacionais, mas dois anos
depois fazia sua estréia em concorrência pública, saindo vencedora
para a construção do Hospital Estadual Colônia São Francisco de
Assis, em Bambuí, no Sul de Minas. Talvez tenha sido pelas bênçãos
do glorioso São Francisco de Assis que essa obra projetou a empresa
no segmento da construção industrial, tornando-se marco da vitoriosa
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trajetória da MBR.

Na década de 40, a empresa estabeleceu sua primeira grande
parceria, com a Belgo-Mineira, nas obras de melhoria da infra-
estrutura de João Monlevade, parceria mantida até hoje. Na década
de 50, de braços dados com a Belgo, a empresa construiu um
teleférico de 52km de extensão, que cortava nove municípios e atingia
altura de até 900m, obra inaugurada pelo ex-Presidente Juscelino
Kubitschek. Em abril de 1962, a Mascarenhas se transformou em
sociedade anônima, de capital fechado, sob a Presidência do
engenheiro Antônio Mascarenhas, contando com oito acionistas, entre
eles o engenheiro Maurício Roscoe. Em 1966, o engenheiro João
Roscoe assumiu a Presidência, com a morte de Antônio
Mascarenhas, e, em 1990, aposentou-se, deixando o cargo ao
engenheiro Lucas Viana Gonzaga, que, em 1994, vendeu suas ações
ao empresário Luiz Gonzaga Quirino Tanus, que convidou o atual
Presidente da empresa, engenheiro Luiz Fernando Pires, para
assumir a direção executiva.

Em 1999, trazendo do Rio de Janeiro bagagem de 32 anos de
experiência no segmento de obras industriais, Luiz Fernando adquiriu
o controle acionário da empresa. Tinha à frente dois desafios
imediatos, que eram minimizar os efeitos provocados pela saída do
colega João Roscoe, por sua importância e representatividade no
mercado, e a recomposição do capital acionário. Para tanto, o então
Presidente teve que ampliar o leque de atividades da Mascarenhas
para aglutinar um número maior de clientes, retomando o crescimento
da empresa, que, ano após ano, marca sua importância no
desenvolvimento de Minas e do Brasil. Atualmente, a MBR está
engajada nas obras civis de transportadores para as Minerações
Brasileiras Reunidas, de laminação para a Açominas, de um
"rodoshopping" em Paulínia, SP, e de duplicação da fábrica da Belgo
em Piracicaba.

Entre seus clientes potenciais, destacam-se a Companhia Belgo-
Mineira, a Açominas, o Carrefour, o Grupo Lafarge, a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos, a Companhia Fiação Cedro Cachoeira, a
COPASA, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, a Vale do Rio Doce,
o DER, a Fiat Automóveis e tantos outros de igual importância.

Sob a batuta de seu competente Presidente e sócio majoritário, o
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fluminense Luiz Fernando Pires, auxiliado pelos não menos
competentes Diretores Nivaldo Amorim e Antônio Kalil Hanna, a
empresa chega aos seus 70 anos vigorosa em termos competitivos,
sem perder de vista seus princípios éticos, a rigorosa observação para
com os itens custo, prazo, qualidade, segurança no trabalho e respeito
ao meio ambiente.

Esse cuidado com a própria imagem e a perseverança nos
propósitos de crescimento e expansão propiciaram à MBR trilhar por
sete décadas com segurança e equilíbrio, subordinando seus projetos
de crescimento e prosperidade a ações importantes como a
implantação de qualidade total, a participação dos funcionários nos
resultados e o engajamento da empresa em obras sociais, qualidades
que espelham o perfil de uma empresa de responsabilidade social,
que agrega também um programa de alfabetização para os
funcionários, feliz iniciativa que em dois anos livrou dezenas de
empregados das trevas do analfabetismo. E necessário computarmos
também o trabalho assistencial da MBR no âmbito da filantropia, no
apoio às associações comunitárias das regiões onde presta serviços.

Outro aspecto que reflete a responsabilidade social da empresa são
os baixos índices de acidentes registrados em seus canteiros de
obras, condição que lhe tem conferido o reconhecimento público de
parceiros, clientes e organismos de controle de qualidade. A conquista
dos Certificados ISO 9001 - Versão 2002, Nível A e do Diploma da
Medalha Américo René Giannetti e a homenagem da Escola SESI
coroam os 70 anos de dedicação e compromisso com a qualidade de
seus empreendimentos.

Reconhecemos a importância do setor de engenharia de construção
no País como mola propulsora da economia e do desenvolvimento,
com destaque por sua capacidade geradora de emprego.
Paradoxalmente, esse é também um dos setores mais açoitado pelos
redemoinhos e pelas vicissitudes das políticas econômicas editadas
no País, geralmente à revelia das prioridades da sociedade, de suas
necessidades e expectativas. Essa situação ganha matiz mais
acentuado nos dias atuais, de economia estagnada por força de carga
tributária irracional, de taxa SELIC de percentual escorchante, que
inviabiliza o consumo, inibe a produção e os empreendimentos,
trazendo a reboque o desemprego e a desesperança e fazendo da
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violência subproduto. Na contramão das amarras dessa insensata
política econômica vemos, no entanto, a MBR num crescimento
sólido, mantendo seu foco num futuro promissor, garantindo sustento
e dignidade a centenas de pessoas.

Como membro da Assembléia Legislativa, tomo a liberdade de
colocar esta Casa ao inteiro dispor de V. Sas. e dizer que nos
sentimos envaidecidos, como mineiros, por nos fazermos representar,
em várias cidades do País, pela MBR. Representados em sua
seriedade, capacidade, criatividade, ética e responsabilidade social,
na qualidade de perseverar e acreditar. Por tudo que a MBR fez por
este Estado e pelo Pais, por sua importância histórica no segmento de
construção, congratulamo-nos hoje com seu Presidente, Diretores e
empregados, desejando que esta data seja comemorada por várias
gerações e séculos afora. Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a vídeo da MBR.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - O Sr. Presidente fará entrega ao Sr. Luiz Fernando Pires

de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "A
grandeza de uma obra é reflexo da força dos homens que a
construíram. Mais do que o concreto, o aço e os equipamentos, o que
garante a solidez de uma empresa é o conhecimento, a preocupação
com os funcionários, o respeito pelo meio ambiente e a
responsabilidade social. O parlamento mineiro presta sua homenagem
à Mascarenhas Barbosa-Roscoe S.A. pelos 70 anos de contribuição
para o progresso e o desenvolvimento do Estado por meio de
execução de obras de grande porte e complexidade e por ter sido
sempre um exemplo de gestão moderna e comprometida com a
sociedade. Belo Horizonte, 29 de março de 2004".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Luiz Fernando Pires

Deputados Luiz Humberto Carneiro, Célio Moreira, colegas da MBR,
senhoras e senhores, é uma grande honra e realização pessoal estar
na direção de uma empresa como a MBR, com história e currículo que
engrandecem a todos os participantes da organização. E mais ainda
estar recebendo a homenagem desta Casa, com tanta tradição e que
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muito tem feito pelo Estado e pelo País. Em nome do corpo de
funcionários, dos dirigentes e dos acionistas, agradeço ao ilustre
Deputado Célio Moreira a iniciativa e a esta Assembléia a aprovação
de tão distinta homenagem. Agradeço também a todos os que vieram
nos prestigiar. O recebimento desta reafirma os nossos propósitos,
ratifica a correção do que tem sido feito e de que estamos no rumo
certo. Nos dez anos que estou à frente dessa organização,
conduzindo-a em continuidade aos 60 anos dos que me precederam,
tenho constatado o esforço diário de todos da empresa para que esta
se mantenha viva, forte e com nome cada dia mais honrado.

Todos os que alcançaram vitórias sabem que na vida nada se
conquista sem um grande esforço. Acompanhamos os nossos
funcionários e colaboradores em suas longas jornadas com o
sacrifício da ausência dos entes queridos e da distância, pois as
nossas obras ocorrem nos mais longínqüos pontos do território
brasileiro, desde centros urbanos até o interior da Floresta Amazônica.
Como já h de algum autor, "o único lugar onde o sucesso vem antes
do trabalho é no dicionário".

Para se ter currículo do porte da MBR, com tantas obras realizadas
e entregues aos clientes, mantendo-os satisfeitos e fiéis -, como
atesta a existência de clientes com cinco, 10, 20 e até 63 anos - muito
trabalho tem sido feito com esforço, dedicação e competência. Cabe
afirmar que o mérito do sucesso das realizações não se deve somente
ao esforço de nossa equipe, mas também ao de nossos clientes,
fornecedores e prestadores de serviço, que, igualmente, dedicaram-se
para que, em conjunto, alcançássemos objetivos. Nosso "muito
obrigado" a todos que participaram e colaboraram para esta jornada
de conquistas.

Este é um momento relevante, pois não se faz 70 anos todos os
dias. As conquistas são fruto do esforço de pessoas abnegadas ao
longo da história. Como disse o Deputado Célio Moreira, dois jovens
tiveram a iniciativa, Sr. Antônio Mascarenhas e Sr. João Roscoe, cuja
esposa, aqui presente, testemunhou sua luta durante muitos anos. O
Sr. Genivaldo é outra testemunha, pois está na empresa há 36 anos.
Tudo isso reflete esforço, empenho e muitas horas de trabalho. Nada
se conquista por mero acaso. Neste momento, sou o representante,
mas espero que essa bandeira continue e que exista continuidade,
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pois geramos emprego e estímulos, de que o País tanto precisa. A
empresa deve crescer para gerar oportunidades aos jovens
engenheiros que se formam a cada ano. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa sente-se honrada em promover esta

reunião especial para comemorar os 70 anos da MBR. A construção
civil brasileira iniciou importante capítulo em sua história quando, no
dia 9/4/34, os Eng°s João Roscoe e Antônio Mascarenhas Barbosa
fundaram a empresa que se tornaria a mais tradicional e dinâmica do
setor em Minas Gerais.

Sua trajetória de crescimento, passando de início a abranger
empreendimentos de médio e de grande portes, estendeu-se, com o
tempo, a outros setores, como os de concreto usinado e
telecomunicações. A empresa, hoje, tem atuado sobretudo em obras
industriais, aliando a tecnologia de ponta ao seu sólido histórico de
tradição e qualidade. O desenvolvimento econômico do País traz em
importantes momentos a assinatura da MBR. A cidade de João
Monlevade, ainda nos anos 40, marco significativo de nossa
siderurgia, foi quase totalmente construída pela empresa. O
dinamismo dos anos JK traz também sua colaboração ao progresso
capitaneado pelo Presidente Kubitschek. A estação de tratamento de
esgoto da nova Capital, Brasília, foi construída pelos operários e
engenheiros que respondiam, na época, pela construtora. As obras de
implantação da Fiat Automóveis em Betim, inaugurando nova etapa
na vida econômica de nosso Estado, foram, muito acertadamente,
confiadas à MBR.

A mesma qualidade na execução dos serviços e a pontualidade na
entrega podem ser constatadas, ao longo destas décadas, nos mais
diversos complexos viários e industriais do País, incluindo os de
teleféricos, ferrovias, rodovias e viadutos até usinas hidrelétricas,
barragens e obras civis para mineradoras e indústrias químicas.
Podemos afirmar que a imagem do Brasil moderno teve a importante
participação, em sua construção, da MBR. O sucesso continua,
graças à atual política de qualidade total, abarcando controle de
custos, treinamento constante para os funcionários, bem como a
importante manutenção do pós-venda.

Esta Casa cumprimenta, nas pessoas dos Diretores Luiz Fernando
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Pires, Antônio Kalil Hanna e Nivaldo Moreira de Amorim, cada um
dos funcionários da construtora, reconhecendo o esforço de todos no
vitorioso percurso desses 70 anos. Esperamos poder homenagear,
sempre pelo dinamismo e pelo pioneirismo, a MBR na futura
celebração de seu centenário, O Brasil, que precisa urgentemente
voltar a crescer, terá um novo salto de desenvolvimento impelido pela
qualidade e pelo aprimoramento tecnológico dessa grande empresa
de Minas Gerais. A Presidência manifesta às autoridades e demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 30/3/2004.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176, publicada em 20/02/2004, o
Governador do Estado, cumprindo o que dispõe o art. 62, inciso XXIII,
alínea "b", da Constituição do Estado, submete ao exame desta Casa
o nome do Sr. Paulo José de Araújo, indicado para integrar o
Conselho Estadual de Educação.

Instituída a Comissão Especial, procedeu-se à argüição pública do
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a indicação
referida, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o § V do art. 146, do
Regimento Interno.

O candidato demonstrou conhecer amplamente os problemas
relacionados com a área de educação no Estado de Minas Gerais e
atendeu, também, a todos os critérios exigidos para ser membro do
Conselho Estadual de Educação. Tem, portanto, condições de
oferecer contribuição valiosa ao desempenhar dessa função.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis ao nome do Sr. Paulo
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José de Araújo para integrar o Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Weliton

Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176/2004, publicada em 20/2/2004, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art. 62,
XXIII, "b", da Constituição do Estado, o nome do Sr. Stefano Barra
Gazzola para membro do Conselho Estadual de Educação.

Após argüição do candidato por esta Comissão Especial, compete-
nos emitir parecer sobre a matéria.

Esta Comissão constatou, pelo exame do currículo e pelo
desempenho do candidato na argüição, que ele está apto a oferecer
contribuição relevante ao Conselho Estadual de Educação e à
melhoria da educação no Estado.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, opinamos pela aprovação do nome do

Sr. Stefano Barra Gazzola para membro do Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Weliton

Prado.
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM N° 177/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da Mensagem n° 177/2004, seis processos de
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruídos
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ]TER.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência n° 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
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examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
: : Os aludidos dispositivos constitucionais atribuem à Assembléia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas no que tange à terra devoluta, que é espécie daquela: a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana (art. 246, § 2°); a concessão gratuita do
domínio de área devoluta rural não superior a SOha a quem, não
sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por
cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a
tenha tornado produtiva (art. 247, § 30, II); nos processos de
legitimação de terra devoluta rural em que houve ação judicial
discriminatória, limitada a área de 250ha, e atendidos os requisitos de
cumprimento da função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente (ad. 247,
§ 80 1 e II); a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas
rurais previstas no art. 247, com área de até lOOha.

Sobre a matéria, cabe observar, ainda, que este mesmo artigo, no §
60, permite a alienação de terra devoluta rural, por compra
preferencial, até a área de 250ha, a quem torná-la economicamente
produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela; e no § 9 0 ,
inciso II, determina que "será encaminhada à Assembléia Legislativa
relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente".

A par desses esclarecimentos devemos dizer que a mensagem de
que nos ocupamos contém relações de terras devolutas a serem
legitimadas que se enquadram no disposto no art. 247, § 90, II, ou
seja, foram encaminhadas a esta Casa apenas para ciência de seus
membros. Foge a essa situação uma relação, na qual são
especificadas seis titulações.

Pelo exame dos seis autos de processos administrativos que nos
foram remetidos, verificamos, que, embora eles estejam instruidos de
acordo com normas constitucionais vigentes e com a legislação
atinente à matéria - notadamente as Leis nos 550, de 20/12/49, 9.681,
de 12/10/88, e 11.020, de 9/1/93 -, devemos apontar para a
necessidade de se retificarem dados relativos a localização da gleba
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atinente ao posseiro José Wagner Alves Silveira, em decorrência
da emancipação de Ponto dos Volantes do Município de Itinga, bem
como de se referir ao requerente, em outro processo, não a Leonora
Luiz dos Anjos, e sim ao seu espólio, visto que essa pessoa faleceu
no transcurso de instrução do processo.

Neste ponto, cabe esclarecer que os dois processos em nome de
Luzia Teixeira da Silva não se submetem à aprovação prévia desta
Casa, pois as porções de terras, somadas, não atingem sequer 35ha,
e, conforme enunciado, a Carta mineira exige tal procedimento
somente quando se tratar de gleba com área superior a 1 OOha.

Estando os quatro processos - efetivamente sujeitos ao exame deste
parlamento - desprovidos de quaisquer vícios jurídicos, apresentamos
no final deste parecer projeto de resolução, que corrige os citados
erros materiais e aprova as pretensas alienações, conforme preceitua
a mencionada decisão normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte

projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos do anexo desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - A tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.4.2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Padre

João.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°195/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Padre Rogério Abdala
à Escola Estadual Presidente Kennedy, situada no Município de
Monsenhor Paulo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, vem ele agora a
este órgão colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos
termos do art. 103, 1, "b", c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe ressaltar que, convidada a se manifestar sobre a pretendida

alteração de nome, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
informa ser a Superintendência de Organização Educacional da
Secretaria de Estado da Educação favorável à decisão do Colegiado
Escolar, proferida em reunião de 17/12/2002, segundo a qual deve a
Escola Estadual Presidente Kennedy denominar-se Escola Estadual
Padre Rogério Abdala

Entendem por unanimidade os membros daquele Colegiado que a
homenagem que se presta ao Padre Rogério Abdala vem fazer-lhe
justiça, pelo que esse tão ilustre cidadão representou para aquela
comunidade.

Importa salientar que ele foi o idealizador e fundador daquela escola,
onde atuou como diretor, incentivando a educação, a cultura e o
esporte, tendo sido responsável, até mesmo, pela construção de uma
quadra poliesportiva e a criação do Clube ARPA.

No nosso entendimento, nada mais justo, portanto, que a essa
pessoa, cuja vida foi dedicada à educação em sentido amplo, seja
prestada homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome para
denominar o referido bem público, eternizando sua memória na obra
deixada no Município de Monsenhor Paulo.

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

195/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°446/2003
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Dm15 Pinheiro, o Projeto de Lei n° 446/2003

pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Educacional
Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba.

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

Fundamentação
A Fundação Educacional Monsenhor Herculano tem por finalidade a

manutenção do Colégio Nossa Senhora do Carmo, instituição de
ensino de 10 grau completo - 1a a 8a série, e como entidade
mantenedora a Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Inspirada nos ideais de educação universal e solidariedade, poderá
criar cursos de 2 0 grau, em atendimento à demanda e às
peculiaridades da comunidade paroquial e regional.

Dessa forma, envida esforços para difundir o ensino, a pesquisa e a
prestação de serviços voltados para a formação técnico-profissional,
cultural, científica e tecnológica como instrumento de desenvolvimento
comunitário e regional.

Por isso julgamos oportuno e conveniente que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

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

446/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.232/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública a Associação Solidariedade
Brasil - Togo, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2003, foi
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enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucional idade 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 mencionada no relatório, no cumprimento de seus

objetivos estatutários, promove ações para defender os direitos das
crianças e dos adolescentes de Coronel Fabriciano. Procura resgatar
a dignidade dessa parcela significativa da população, considerando a
exclusão a que é submetida. Tem desenvolvido, sobretudo, um projeto
específico: o Projeto Calço, que objetiva criar condições de reinserção
de adolescentes desassistidos no contexto social e no mercado de
trabalho.

Conclusão
Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.232/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.250/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Voluntariado, a ser
celebrado anualmente no primeiro domingo de dezembro.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Compete agora a este órgão colegiado apreciá-la nos termos do art.
102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão pretende mobilizar vários segmentos da

sociedade em torno do voluntariado, que envolve iniciativas de grande
significação social, pois ser voluntário é doar parte de seu tempo e de
seu talento para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

O voluntariado atua em várias frentes, como escolas públicas,
creches, orfanatos, hospitais e associações de moradores. Assim, o

rÀ
-



136
voluntário tem como objetivos obter doação de sangue, de
alimentos, de livros e de brinquedos; fazer coleta seletiva de lixo;
empreender campanhas pela paz e pelo voto consciente; e trabalhar
em programas de urbanização, saneamento e saúde.

As ações podem ser individuais ou partir de entidades privadas, de
grupos comunitários ou de projetos de iniciativa dos poderes públicos.

Zelando sempre por manter e prestar serviços assistenciais que
possam amenizar as dificuldades e angústias de pessoas carentes, o
voluntariado presta inestimável contribuição à comunidade. Portanto,
é oportuno o acolhimento da proposição, que o enaltece.

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

1.250/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão, relator - Marília Campos.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.251/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto em questão
pretende declarar de utilidade pública a Associação Farol Brasil -
LIGHTHOUSE -, com sede no Município de Contagem.

A proposição, publicada em 20/11/2003 no "Diário do Legislativo", foi
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade 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 acima referida, no cumprimento de suas finalidades

estatutárias, assume papel relevante na sociedade de Contagem ao
promover a construção da cidadania das pessoas carentes,
amparando-as em suas necessidades de saúde e educação.

Ao implantar e prover núcleos de aprendizado e treinamento, a
Associação alicerça a integração social e profissional de jovens e
adultos, em particular na comunidade do Bairro Fonte Grande, onde
realiza trabalho significativo.
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Conclusão

Considerando o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei n°1.251/2003.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.291/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Veríssimo Teixeira
Costa à Escola Estadual de Ensino Fundamental, no Município de
Curral de Dentro.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-lo conclusivamente,
nos termos dos arts. 103, 1, "b", e 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei de dar nome a estabelecimento público do

Estado, com o fito de reverenciar a memória do ex-Vereador e
comerciante do Município de Curral de Dentro. Tal proposta se origina
de pedido formulado pelo Colegiado da Escola Estadual de Curral de
Dentro, que homologou, por unanimidade dos votos dos seus
membros em reunião realizada no dia 11/7/2003, a indicação do nome
de Veríssimo Costa para denominação da referida unidade de ensino.
O tributo é justificável pelos relevantes serviços que o ex-Vereador
prestou à comunidade local.

Nada mais justo, portanto, que a essa personalidade se preste
homenagem tomando o seu nome por empréstimo para denominar um
próprio público.

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

1.291/2003 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.299/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei ora analisado
pretende declarar de utilidade pública a Renovação Carismática
Católica de Belo Horizonte - RCC-BH -, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte tem como fim

o aperfeiçoamento intelectual e social da comunidade, assim como o
zelo pelo seu bem-estar. Para tanto, realiza ações que objetivam a
proteção da saúde da família, o combate à fome e à pobreza, o
incentivo à cultura.

Suas iniciativas de natureza filantrópica são executadas com base
na prática da caridade como princípio da moral cristã e como exercício
pleno de solidariedade e respeito ao próximo.

Por realizar obra meritória, torna-se merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

1.299/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.308/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados
e Pensionistas de ltaúna - AAPI -, com sede no Município de Itaúna.

A proposição foi enviada.à Comissão de Constituição e Justiça, que.
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem a
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matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
obediência ao disposto no art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela vem cumprindo seus objetivos estatutários e

tem papel de relevo na assistência a aposentados e pensionistas em
ltaúna e na região circunvizinha.

Trabalhando em colaboração com os órgãos públicos, procura obter
melhores condições de atendimento para esses cidadãos.

Dessa forma, promove atividades sociais, recreativas e culturais e
oferece aos associados assistência médica, odontológica e
psicológica.

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

1.308/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.322/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Nossa Senhora do Carmo de Frutal, com sede no Município de Frutal.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 18/12/2003, a proposição foi
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade 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 análise, no cumprimento de seus propósitos

estatutários, promove e incentiva ações que ajudam efetivamente na
integração entre os moradores do bairro referido.

Ao realizar projetos culturais, esportivos e urbanísticos, a
Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora do Carmo de
Frutal auxilia toda a sociedade de Frutal, propiciando a experiência de
cidadania aos beneficiados.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.322/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.326/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em questão
visa declarar de utilidade pública a Associação da Guarda de Congo
de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Contagem.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 19/12/2003, 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 análise, no cumprimento de seus objetivos

estatutários, promove a cultura, preservando raízes tão necessárias
para a formação da nacionalidade brasileira.

Além de promover interação entre seus associados e a população, a
Associação divulga o folclore e valoriza e difunde a cultura afro-
brasileira.

Desenvolvendo atividades de cunho filantrópico, a entidade trabalha
em projetos e campanhas que visam assistir pessoas carentes do
bairro e das regiões limítrofes, no Município de Contagem.

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

1.326/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.332/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
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pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Santa Filomena, com sede no Município de Divinésia.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

•	 Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas

carentes da região onde se situa, combatendo a fome e a pobreza.
Visa, também, a promover atividades de assistência social acolhendo
os menos favorecidos, principalmente os idosos.

E através da articulação, do desenvolvimento e da promoção de
iniciativas nessa área de atuação que a entidade contribui com a
sociedade de forma efetiva.

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

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

1.332/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°26/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

.A proposição em tela é do Deputado Jayro Lessa e tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura de Mariana -
Academia Marianense de Letras o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria. Seu parecer conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano

edificado, com área de 1.485m2, desapropriado pelo Estado de Minas
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Gerais em 1969, com o propósito de instalar no local a Casa de
Cultura de Mariana, conforme sentença prolatada nos autos de ação
de desapropriação movida contra Sílvio Ribeiro.

Desde então, a Casa de Cultura vem funcionando no local,
desenvolvendo atividades culturais, sociais e artísticas. Ademais, o
Estado não intenta utilizar-se do imóvel, mesmo porque a Secretaria
da Cultura, em outubro de 2002, solicitou à Procuradoria do Estado
que encaminhasse minuta de projeto de lei à Assembléia Legislativa,
que culminou no Projeto de Lei n° 2.430/2002, arquivado no final da
legislatura e reapresentado por meio de proposição do Deputado
Jayro Lessa.

A medida consubstanciada no projeto de lei sob análise subordina-
se aos ditames emanados da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública.

Cumpre trazer à baila o estatuído no seu art. 17, 1, a saber: que a
alienação de bens imóveis da administração pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, dependerá de
autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais. Com  relação à alínea "b" do
citado inciso, que permite a doação exclusivamente para outro órgão
ou entidades da administração pública, de qualquer esfera de
governo, esclarecemos que em medida cautelar da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 927-3/RS, o Supremo Tribunal Federal
suspendeu para os Estados, o Distrito Federal e os municípios a
referida especificação, por extrapolar a competência da União em
estabelecer norma geral.

Com relação ao interesse público, consideramos seu atendimento,
pois a pretendida alienação do imóvel regularizará a situação, de
modo que o ente municipal, desimpedido legalmente, possa investir
recursos próprios para a gestão e manutenção da entidade cultural lá
situada.

Cabe esclarecer, ainda, que a autorização legislativa constitui
exigência contida na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, em especial no § 20 de seu art. 105, que prevê a
necessidade da referida autorização para a movimentação dos valores
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pertencentes ao ativo permanente do Estado.

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.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

26/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor Viana

- José Henrique - Chico Simões - Jayro Lessa - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 292/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.289/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Nova União o imóvel que especifica.

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e
Justiça procedesse ao exame preliminar da proposição quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, foi ela encaminhada a este
órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira decorrente de sua aprovação, nos termos do
disposto no art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto abriga edificação escolar. Possui

área de 621m2 e foi doado ao Estado em 1967, mediante escritura
pública, pelo Município de José de Meio, sem qualquer gravame.

Atualmente o imóvel é utilizado pelo Município de Nova União -
anteriormente distrito de mesmo nome e pertencente a José de Meio -

que é o sucessor do bem, tendo em vista que as Leis
Complementares n os 37 e 39, de 1995, determinam que os bens
situados em município emancipado a ele passam a pertencer.
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A pretendida transferência de domínio do imóvel é necessária à

regularização de uma situação de fato, uma vez que à Prefeitura
Municipal de Nova União cabe a responsabilidade de arcar com as
despesas de manutenção e conservação do estabelecimento nele
instalado.

Conforme já foi dito, a doação se deu sem que ao Estado fosse
imposta qualquer utilização futura do imóvel e, conseqüentemente,
inexiste no respectivo instrumento público cláusula que determine sua
reversão ao patrimônio do doador. Em face disso, a alienação
pretendida ajusta-se à modalidade de doação, e não reversão, como
consta no art. P do projeto. A fim de sanar esse equívoco, e
aproveitando para aprimorar a sua redação de acordo com a boa
técnica legislativa, apresentamos na parte conclusiva desta peça
opinativa a Emenda n° 1.

Adotada essa medida, devemos atentar para a exigência contida no
art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas para
licitações e contratos da administração publica e dá outras
providências, a saber, a autorização legislativa e a subordinação do
contrato de alienação ao atendimento do interesse público.

Quanto a isso, informamos que este relator, em contato com o autor
da matéria, tomou conhecimento de que o Prefeito Municipal pretende
dispor do bem para o funcionamento de unidades administrativas.

Visto que a proposição é omissa quanto à destinação a ser dada ao
imóvel, faremos constar isso no parágrafo único do art. 1° também por
meio da Emenda n° 1.

Em se tratando de doação, é necessário, ainda, registrar no texto da
lei a reversão do objeto ao patrimônio do doador, não lhe sendo dada
a finalidade prevista. Assim o faremos por meio da Emenda n° 2.

A autorização legislativa, In casu", decorre da exigência fixada na
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As
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alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas
por este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária,
pois representam somente uma mudança no ativo permanente do
balanço patrimonial do Estado.

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

292/2003 no 1°turno, com as seguintes Emendas nos  e 2.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Nova União o imóvel constituído de terreno edificado com área de
621M 2 (seiscentos e vinte e um metros quadrados), situado no mesmo
município e registrado sob o n° 11.512, a fls. 234 e 235 do Livro 3-L,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento de unidades administrativas municipais.".

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando-se os demais.
"Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.".

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°419/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei sob
comento tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Ferros o imóvel que descreve.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

rs
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Fundamentação

O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno urbano
edificado com área de 357m 2, situado na esquina da Rua Mestre
Jeremias com a Rua Milton Campos, Bairro São Cristóvão, no
Município de Ferros, que o doou ao Estado, conforme escritura
pública registrada no cartório de imóveis da Comarca de Ferros.

Não lhe tendo sido dada a destinação prevista e encontrando-se
ocioso, o município reivindica novamente seu domínio.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a reversão pretendida possibilitará à administração municipal a
instalação da Secretaria Municipal de Educação no local, o que
propiciará a prestação de melhores serviços à comunidade.

A autorização legislativa decorre da exigência fixada pela Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, ao
estabelecer, no § 20 de seu art. 105, que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Chegamos à conclusão de que 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 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°

419/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - Chico Simões - Mauro Lobo - Jayro Lessa.
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 425/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Sebastião Navarro
Vieira e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
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Município de Poço Fundo o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria, a qual, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano

edificado, com área de 10.000m 2, doado ao Estado pelo Município de
Poço Fundo em 1948, com a condição de que ali fosse construída
unidade de ensino da rede estadual.

Uma vez que a escola ali instalada foi municipalizada, o Estado tem
o interesse de formalizar a transferência de domínio do respectivo
imóvel ao município, a fim de que este possa consignar recursos
próprios para manutenção das suas benfeitorias e gestão dessa
unidade de ensino.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa constitui exigência
contida na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
em especial no § 2 0 de seu art. 105, que prevê a necessidade do
referido instrumento para a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Estado.

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.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo já mencionado.

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

425/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Mauro Lobo

- Jairo Lessa - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°847/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 847/2003
estabelece a obrigatoriedade de implantação de postos avançados de
registro em maternidades do Estado, no âmbito do Sistema Unico de
Saúde - SUS.

O projeto foi distribuído inicialmente às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela
rejeição do projeto.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela propõe a implantação de postos avançados

para registro de recém-nascidos nas maternidades da rede do
Sistema único de Saúde - SUS - do Estado. Para tanto, estabelece
que caberá à maternidade a cessão de sala com mesa, cadeiras,
computador, impressora, telefone com linha exclusiva para contato
"on-line" com o cartório de origem. Ao cartório autorizado, por sua vez,
caberá a cessão de um escrevente para assumir a função de
registrador, no local cedido pela maternidade, bem como do "software"
a ser utilizado para proceder ao registro.

O objetivo do projeto, segundo a justificativa do autor, é garantir que
cada indivíduo, desde o momento do seu nascimento, tenha
condições legais de existência, uma vez que, devido à falta de
informação ou de acesso aos serviços públicos, boa parte da
população não possui certidão de nascimento, estando, portanto, à
margem da condição civil.

A Comissão de Administração Pública, que nos precedeu na análise
da matéria, opinou pela rejeição da proposição por entender que a
medida a que se refere o projeto em tela não carece de lei estadual
para ser implementada, bastando para isso ato de gestão
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administrativa do Poder Executivo.

Tal entendimento se prende ao protocolo de intenções celebrado
pelo Ministério da Saúde juntamente com a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil - ANOREG-BR -, no âmbito do Programa
Saúde da Criança, promovido pelo Ministério, que tem como objetivo
estabelecer parcerias entre as maternidades e os Cartórios de
Registro Civil com vistas à implantação de postos avançados de
registro nas maternidades do SUS. Com base nesse protocolo, basta
que a maternidade interessada na parceria solicite ao Corregedor do
Estado autorização para a implantação do serviço.

O protocolo de intenções prevê também que o acordo entre
maternidades e cartórios deve respeitar a situação tática de cada
localidade, bem como a disponibilidade de recursos humanos e
materiais das partes envolvidas.

Com relação ao mérito que cabe a esta Comissão analisar,
entendemos que a obrigatoriedade imposta às maternidades
estaduais da rede SUS, disposta no art. 2 0 do projeto em análise, qual
seja a de ceder sala com mesa, cadeiras, computador, impressora,
telefone com linha exclusiva para contato "on-line" com o cartório de
origem, implica criação de despesas adicionais para o Estado e,
portanto, sujeita-se ao atendimento do disposto no art. 16, incisos 1 e
II, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

"Art.16 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de:

- estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias".

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

847/2003.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.09612003
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria dos Deputados Weliton Prado e Pastor George, o projeto

em tela institui o passe escolar nos transportes coletivos
intermunicipais do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Posteriormente, em virtude de requerimento dos autores do projeto,
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto assegura desconto de 50% no valor da tarifa vigente dos

transportes coletivos intermunicipais no Estado aos estudantes
regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público,
mediante a apresentação da carteira de identidade estudantil.

Desperta em nós a vontade política de apoiar incondicionalmente a
proposição: contudo, assola-nos o receio de frustrar as expectativas
dos estudantes diante da real possibilidade de assunção do benefício
tarifário.

Diariamente os noticiários informam conflitos nos Estados da
Federação em face de dificuldades no cumprimento de gratuidades.

A Secretaria de Estado da Educação informa, pela Internet, em seu
"site", www.educação.mg.gov.br , através do censo escolar de 2002,
que somente no ensino básico (educação infantil, ensinos
fundamental e médio, educação especial e educação de jovens e
adultos) nas redes federal, estadual e municipal, foram realizadas
4.728.406 matrículas, não estando incluídos nesses números os
estudantes de ensino superior.

Tais informações levam à inevitável conclusão de que as fontes de
recursos indicadas no art. 30 da proposição são insuficientes para
assegurar o custeio do beneficio, porque as dotações orçamentárias
do Estado são insuficientes e não foi prevista nenhuma opção de
compensação da despesa criada e porque as dotações oriundas do
Fundo Estadual de Assistência Social não se prestam ao custeio,
entre outros, do passe escolar.
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Sem dúvida, a educação possui interesse e relevância social,

porém não está compreendida na assistência social, e a Carta mineira
dispõe sobre ambas em situações distintas, como se infere dos arts.
193 e 195, sistemática igual à adotada pela Constituição da
República, em seus arts. 203 e 205.

Os recursos advindos da publicidade nos veículos de transporte
tampouco poderão ser utilizados, tendo em vista que toda a
arrecadação dessa atividade é destinada ao FUNTRANS, e a
adaptação das planilhas de cálculo, conforme pretendido, significa o
repasse dos encargos para os usuários pagantes, onerando
demasiadamente a tarifa.

Impera concluir pela impossibilidade de ser instituído o passe
escolar no transporte intermunicipal de passageiros como pretendido
no projeto, tendo em vista que o art. 167 da Constituição Federal veda
a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

1.096/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Gil Pereira -

Laudelino Augusto - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.152/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe cria
o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de
Qualificação de Evento - QQE -, o Certificado de Registro de Evento -
CRE - e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
exarou seu parecer pela aprovação nessa mesma forma.

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

Fundamentação
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A proposição em pauta tem por objetivo criar o Calendário
Turístico Oficial de Minas Gerais, cuja finalidade será registrar e
divulgar os principais eventos no Estado. Para integrar esse
Calendário, a entidade ou empresa promotora de eventos preencherá
o Questionário de Qualificação de Evento - QQE -, que conterá a
descrição do evento, sua natureza e sua tradição histórica, o número
aproximado de participantes, sua duração e suas características
marcantes, além de informações relacionadas ao município onde
ocorre, à área de abrangência, à estrutura hoteleira e gastronômica
existente e às vias de acesso ao local. A Secretaria de Turismo, no
prazo de 30 dias, emitirá o Certificado de Registro de Evento - CRE -,
mostrando que o evento está habilitado para integrar o Calendário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Ocorre que a Lei n° 11.726, de
30/12/94, que dispõe sobre a Política Cultural do Estado, alterada pela
Lei n° 14.179, de 16/1/2002, no seu art. 66, já criou o calendário de
eventos culturais e turísticos, que integra o Plano Estadual de Cultura.
Assim, essa Comissão concluiu que a matéria, nesse aspecto, não é
pertinente, pois não se pode criar algo que já existe. Além disso, o
substitutivo deixa de contemplar comandos referentes a ações
administrativas para implementação dos documentos propostos, pois
essas ações cabem ao Poder Executivo, mediante regulamento
próprio. Os Poderes do Estado são independentes e harmônicos entre
si, e um não pode adentrar na esfera de competência constitucional
dos outros, haja vista o sistema de controle e equilíbrio, "check and
balance", que propicia o adequado funcionamento dos poderes.

O projeto, assim aperfeiçoado, inova no sentido de que as entidades
ou empresas promotoras de eventos interessadas poderão solicitar a
sua inclusão no calendário de eventos culturais apenas preenchendo
o mencionado questionário, o QQE. Essa inclusão no calendário, nos
termos dos § 70 e 80 do art. 66 da Lei n° 11.726, de 30/12/94, com as
mencionadas alterações, exige a convocação, pelo Poder Executivo,
por meio de edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado,
dos municípios e das entidades sociais, profissionais e religiosas que
apresentem calendário de eventos para análise do Estado, limitando-
os a três por município.

Mim
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Entendemos que a proposição é procedente, porque democratiza

e estimula a participação direta do cidadão e de entidades no
incentivo às mais genuínas e autênticas manifestações culturais de
nossa terra, ao dispor de um canal mais acessível para a construção
do Calendário Turístico do Estado.

Como o projeto está apenas alterando a maneira de elaborar o
Calendário já existente, entendemos que ele não traz repercussão
financeira significativa direta para os cofres públicos.

Por outro lado, o § 11 do art. 66 da referida lei, proposto no art. l°do
Substitutivo n° 1, estatui que somente poderá receber apoio financeiro
ou logístico do poder público o evento qualificado com o Certificado de
Registro de Evento - CRE.

Primeiramente, podemos analisar tal dispositivo sob a ótica
restritiva, pois atualmente não há esse tipo de exigência para o evento
receber apoio financeiro do poder público. Trata-se de uma medida
moralizadora, visto que o evento beneficiado terá que ter esse
diploma, que deverá ser expedido após análise, nos termos do § 70 do
art. 66 da Lei n° 11.726, de 30/12/94, combinado com o § 10 desse
mesmo artigo, como propõe o Substitutivo n° 1. Somente os eventos
que integrarem o Calendário de Eventos Culturais e Turísticos
poderão receber aporte financeiro. A medida é, assim, benéfica para
as finanças públicas.

Em segundo lugar, a medida não confere direito à entidade de
receber qualquer apoio financeiro; apenas estabelece uma condição
para tal. O Governo concede-lo-á segundo seu poder discricionário, se
considerar oportuno e conveniente. Deverá observar as
disponibilidades orçamentárias, que serão, inclusive, objeto de
apreciação por este Parlamento quando da apreciação e votação da
Lei Orçamentária Anual. As concessões de apoio financeiro terão
naturalmente que observar os ditames da Lei Complementar Federal
n° 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, sob o
ângulo da legislação financeira, a matéria não encontra qualquer óbice
à sua tramitação.

Ademais, acreditamos que a proposição, ao contribuir para o
aperfeiçoamento desse Calendário, estará estimulando o turismo que,
conhecido como "indústria sem chaminé", representa uma
importantíssima atividade econômica, gerando riqueza, renda,
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empregos, tributos. Há, inclusive, países em que o turismo é a
principal atividade econômica e recebe do poder público toda sorte de
incentivo.

A indústria do turismo atua em 53 segmentos diferentes da
economia e gera atualmente uma receita de US$3678 bilhões para o
País. Esse segmento cresce de maneira extremamente veloz,
garantindo o avanço econômico e social e possibilitando a expansão
do mercado de trabalho. A Embratur estimou um fluxo de 57 milhões
de turistas brasileiros. O segmento turismo é responsável por um
milhão de empregos diretos e indiretos, sendo a indústria do turismo
uma das mais promissoras em termos de geração de renda e
emprego, tão necessários na atual conjuntura econômica, cujos
índices de desemprego atingem valores próximos a 20%. Segundo a
Organização Mundial do Turismo, nos últimos 50 anos o número de
pessoas que viajaram por lazer e descanso aumentou 28 vezes, tendo
atingido a marca de 700 milhões. A receita gerada com os turistas
teve um crescimento 35% superior ao crescimento da economia como
um todo. Hoje em dia, o turismo gera US$ 5 trilhões anuais,
aproximadamente 10% do PIB mundial, e emprega cerca de 300
milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil tem uma enorme
potencialidade no campo do turismo. No entanto, estamos em 290
lugar no "ranking" global. O número de visitantes estrangeiros tem
ficado em torno de míseros 5 milhões de pessoas por ano, enquanto a
França recebe 75 milhões, a Espanha, 52 milhões e os Estados
Unidos, 48 milhões.

Nesse aspecto, a proposição poderá alavancar a economia do
Estado, apresentando uma repercussão financeira e econômica
positiva. Por isso, merece prosperar nesta Casa Legislativa.

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

Projeto de Lei n° 1.152/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Chico Simões - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.186/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
determina a instalação de cadeiras especiais para pessoas obesas em
cinemas, teatros e estabelecimentos congêneres.

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Direitos
Humanos, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade amenizar a situação

desconfortável pela qual passam os obesos quando necessitam
utilizar assentos comuns.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame da
matéria, entendeu que esta abrange tanto a relação de consumo
quanto a saúde. No caso da relação de consumo, a Lei Federal n°
8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, estabelece que a política nacional sobre o assunto
deverá ser dirigida à proteção à saúde e à segurança do cidadão.

A Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, que contém a Lei Orgânica da
Saúde, preceitua que esse é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício. Estabelece, ainda, que o dever do Estado de garantir a
saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de risco de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

Objetivando sanar algumas imperfeições técnicas, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1.

A Comissão de Direitos Humanos salienta que, geralmente, os
locais públicos têm equipamentos de acomodação padronizados, o
que causa enorme desconforto e constrangimento às pessoas obesas,
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gerando efeito psicológico negativo. Essa Comissão afirma, ainda,
que a obesidade não deve ser tratada com preconceito, já que o
obeso é vítima de uma série de fatores orgânicos, ambientais e
sociais, que têm implicações fortes para o controle da doença. Tal
assertiva encontra respaldo no art. 3 0 da Constituição Federal, que
dispõe que constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade, entre outros.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que a proposição em exame não provocará impacto significativo nos
cofres públicos, porquanto o destinatário da imposição nela contida é
o particular. O poder público dispõe de apenas uns poucos
estabelecimentos nos quais deverá ser feita a substituição dos
assentos para os obesos. Tal medida é de custo irrelevante, em face
do orçamento do Estado.

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

1.186/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - Chico Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.207/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela , dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e
Beneficiamento de Produtos Derivados de Cana-de-Açúcar e dá
outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão anterior.

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

A proposição em análise objetiva a criação de uma política de
incentivos específicos para as microdestilarias de álcool de Minas
Gerais, a ser formulada e executada como parte da Política de
Desenvolvimento Socioeconômico Regional Integrado e Sustentável
do Estado, com vistas à produção de derivados de cana-de-açúcar em
pequenas e médias propriedades, bem como à produção do álcool
combustível.

Entre os objetivos específicos de que trata o referido programa,
enumerados no seu art. 30, destacam-se como principais: a geração
de emprego e renda por meio de uma política que apóie o
desenvolvimento e a implantação de microdestilarias, até mesmo em
áreas de assentamento de reforma agrária, o incentivo à produção de
cana-de-açúcar e de produtos derivados como forma alternativa ao
desmatamento florestal e o estímulo ao associativismo e
cooperativismo.

Prevê-se, entre outras regras, a criação de linhas de crédito para
financiar os produtos rurais e o estimulo a parcerias técnicas entre
órgãos estaduais e federais de pesquisa e extensão rural, com o
objetivo de melhor dotar tecnicamente esses empreendimentos,
aumentando a produtividade e melhorando a qualidade dos produtos.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, não
vislumbrando óbice de natureza jurídico-material à sua tramitação;
contudo, no intuito de aprimorá-la, apresentou a Emenda n° 1, em que
suprime o inciso XII do art. 3 0 do projeto, por entender que o aumento
do plantio de cana-de-açúcar para fins de produção de álcool é
incompatível com a idéia de inibição do desmatamento florestal.

Cabe a esta Comissão, em razão da matéria compreendida em sua
denominação e objeto, a apreciação do projeto em tela, nos termos
regimentais.

A política proposta pelo projeto define em linhas gerais a forma para
sua implantação, sem criar, de forma objetiva, despesas e obrigações
para o Estado. Para consecução de seus objetivos alguns
instrumentos propostos dependerão da adoção de medidas pelo
Poder Executivo, e outras, como a criação de incentivo fiscal e
tributário, dependerão de aprovação de lei, além da prévia aprovação

rÀ



158
do CONFAZ. As demais ações, a maioria de cunho administrativo,
representam custo ínfimo, de que, com o alcance dos objetivos do
projeto e a conseqüente geração de emprego e renda, o Estado terá o
retorno através da arrecadação tributária.

Uma forma para realizar os financiamentos aos microprodutores
poderá ser por meio do FUNDERUR, cuja finalidade consiste na
potencialização do agronegócio mineiro, através do financiamento aos
produtores rurais. Estão consignados no orçamento para 2004, R$
4.700,00 para aquele fundo, e, caso seja essa a alternativa adotada
pelo Poder Executivo como linha de crédito, os recursos poderão ser
suplementados.

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

1.207/2003, no l o turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Chico Simões - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.311/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Guaxupé o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbices constitucional nem
legal à sua tramitação, tal como apresentada, vem ela agora a este
órgão colegiado, para ser apreciada pela ótica da fiscalização
financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno urbano

edificado, com área de 2.617m 2, localizado no Município de Guaxupé,
incorporado ao patrimônio do Estado em decorrência de permuta com
bem pertencente a particulares, ocorrida em 1969.

O terreno era sede da Escola Estadual Barão de Guaxupé, que foi
municipalizada em 1998, e, em decorrência disso, em 2000, foi
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firmado contrato de cessão de uso entre o Estado e o município.

A Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual está vinculado o
imóvel, manifesta-se favoravelmente à sua doação. E a proposição
em exame estabelece como requisito seja ele utilizado para abrigar
unidade escolar municipal.

Isso posto, cabe-nos tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, no caso em tela, decorre da exigência

consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por
este parlamento, representam somente uma mudança no ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado.

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

1.311/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 235/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Doutor Viana, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ingaí o
imóvel que especifica.
'Aprovada no 1° turno, retorna a proposição agora a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, quanto ao exame
de possível repercussão financeira decorrente de sua aprovação, nos
termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa a conceder ao Poder Executivo a autorização

legislativa para doar ao Muinicípio de Ingaí o imóvel constituído de
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terreno urbano edificado, com área de 621M 2, doado pelo mesmo
ente municipal ao Estado em 1980. Em decorrência da implantação da
política de descentralização das ações de saúde, no local funciona um
posto de saúde administrado pelo referido município.

Entende-se, pois, que a pretendida doação do imóvel visa a
regularizar a situação, de modo que odonatário fique desimpedido de
investir recursos próprios para a gestão e manutenção da unidade de
atendimento.

Tal autorização decorre do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

A matéria em análise atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos e não representa
despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, vale dizer, não gera
qualquer impacto no orçamento do Estado, muito embora represente
uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial.

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

235/2003 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°801/2003

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em análise
estabelece a política estadual de qualidade ambiental ocupacional e
de proteção da saúde do trabalhador.

Aprovado no 1 0 turno na forma do Substitutivo tf
	apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 ao
substitutivo, apresentada por esta Comissão, retorna o projeto a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 turno.

Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo estabelecer a política

estadual de qualidade ambiental ocupacional e de proteção da saúde
do trabalhador.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, no
1° turno, apresentou o Substitutivo n° 1, com a finalidade de corrigir as
falhas que impediriam sua tramitação nesta Casa. A idéia do projeto
em si está na esfera de competência legislativa, por se tratar de saúde
pública, atribuição concorrente da União e dos Estados, nos termos do
inciso XII do art. 24 da Constituição da República. Não há
impedimento a que o parlamentar inicie o processo legislativo sobre
matéria relativa a formulação de políticas públicas; entretanto, é
vedado ao legislador apresentar projeto de lei que vise a organizar,
definir atribuições e estabelecer procedimentos de trabalho para
órgãos do Executivo, pois a independência do Poder Executivo deve
ser preservada.

Por esse motivo, a Comissão de Constituição e Justiça houve por
bem retirar do projeto as normas que ferem a ordem constitucional,
em especial as que contrariam o art. 66 da Constituição do Estado.
Foram suprimidos os arts. 4 0 a 90 e realizados ajustes de ordem
técnico-legislativa, a fim de que o projeto possa prosperar nesta Casa.

Consideramos importantes as correções efetuadas pela referida
Comissão por se tratar de assunto de largo alcance social, que vai ao
encontro dos anseios da classe trabalhadora.

A futura ação pública sobre o assunto será norteada pelos princípios
e pelas diretrizes contidos no projeto em análise, com as devidas
correções feitas por meio do Substitutivo n° 1.

Além das referidas alterações, esta Comissão apresentou a Emenda
n° 1, em que acrescenta ao substitutivo o artigo referente à
regulamentação da lei.

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

rÁ



162
801/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - André

Quintão.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°801/2004

Dispõe sobre a Política Estadual de Saúde Ocupacional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado adotará Política Estadual de Saúde Ocupacional,

com o objetivo de preservar a saúde do trabalhador mediante a
garantia da qualidade do ambiente de trabalho, nos termos desta lei.

Art. 20 - Na definição da Política Estadual de Saúde Ocupacional,
serão observadas as seguintes diretrizes:

- redução de risco à saúde do trabalhador e da incidência de
acidentes e enfermidades decorrentes da atividade profissional;

II - definição de padrões de qualidade do ambiente de trabalho e
controle de sua aplicação;

III - participação do trabalhador na definição e no controle da
aplicação dos padrões de qualidade do ambiente de trabalho;

IV - amplo acesso às informações relacionadas com a política
instituída por esta lei.

Art. 30 - A definição dos padrões a que se refere o inciso II do art. 20
será precedida de consulta pública com a participação de
organizações sindicais patronais e de trabalhadores, instituções
públicas e privadas e demais setores da sociedade cuja atividade
esteja relacionada com a matéria, garantido aos participantes o direito
de contestação e de apresentação de propostas alternativas, na forma
de procedimento regularmente estabelecido.

Art. 40 - Compete ao poder público, na execução da Política
Estadual de Saúde Ocupacional:

- incentivar o desenvolvimento de métodos e tecnologias
orientadas para a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho;

II - fomentar, em conjunto com instituições privadas, pesquisas
médicas com o objetivo de estabelecer a correlação entre doenças e
situações de risco ocupacional;

III - incentivar a implementação de programas de treinamento do
trabalhador orientados para a melhoria da qualidade do ambiente de
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trabalho e para a redução do risco ocupacional;

IV - exigir do empregador o respeito aos padrões de qualidade no
ambiente de trabalho a que se refere o inciso II do art. 2°, fiscalizar
sua aplicação e definir sanções para seu descumprimento;

V - exigir do empregador e fiscalizar a adoção e o aperfeiçoamento
de mecanismos de controle de riscos à saúde do trabalhador;

VI - garantir a divulgação de informações relacionadas com os
padrões de qualidade do ambiente de trabalho e as ações da Política
Estadual de Saúde Ocupacional mediante a manutenção de base de
dados atualizada e acessível ao público.

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a partir de sua publicação.

Art. 60- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70- Revogam-se as disposi9ôes em contrário.

PARECER PARA TURNO UNICO DO REQUERIMENTO N°
2.455/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
exame solicita ao Secretário de Estado de Fazenda, Fuad Jorge
Noman Filho, a concessão di isenção de ICMS na aquisição de
veículos por deficientes visuais.

Distribuída a matéria a esta Comissão, passamos a emitir nosso
parecer.

Fundamentação
A concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios

fiscais do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - dependem
da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, nos termos do art. 155, §
21 , inciso XII, "g", da Constituição Federal, e da Lei Complementar
Federal n° 24, de 7/1/75, recepcionada pelo art. 34, § 8 0 , do Ato das
Disposições Constitucionais Transitorias da Constituição Federal.

Encontra-se em vigor o Convênio ICMS 35/99, de 23/7/99, celebrado
pelo CONFAZ e prorrogado pelo Convênio ICMS 21/02 até 31/6/2004,
que concede isenção do ICMS nas seguintes hipóteses: saídas
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internas e interestaduais de veículo automotor novo com até 127
hp de potência bruta (SAE) que se destinar a uso exclusivo do
adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física,
impossibilitado de utilizar o modelo comum. Na legislação estadual, a
referida isenção está prevista no item 28 do Anexo 1 do Regulamento
do ICMS/2002 (atualizado até o Decreto n043.762, de 10/3/2004).

Dessa forma, a isenção pretendida pelo requerimento em análise
corresponde a uma ampliação do benefício que já existe para os
portadores de deficiência física. Cabe ressaltar que a legislação
federal prevê isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
- na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas. A inclusão dos
deficientes visuais como beneficiários dessa isenção foi efetuada pela
Lei Federal n° 10.690, de 16/6/2003, que alterou a Lei federal n°
8.989, de 24/2/95, sendo regulamentada pela Instrução Normativa
SRF n°375, de 23/12/2003.

A fim de que seja estendida aos deficientes visuais a isenção de
ICMS já existente para o deficiente físico, é necessária, conforme dito
anteriormente, a celebração de convênio nesse sentido no âmbito do
CONFAZ ou, ainda, a alteração do Convênio ICMS 35/99. Por esse
motivo, apresentamos substitutivo ao requerimento, solicitando que
Minas Gerais, por meio do seu representante no CONFAZ, que é o
Secretário de Estado de Fazenda, proponha a isenção, para que esta
possa ser efetivamente concedida no Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.455/2004, na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, que seja solicitado ao Secretário de Estado de Fazenda
que Minas Gerais que formule junto ao Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ - a proposta de celebração de convênio para a
concessão de isenção do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
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na aquisição, por deficientes visuais, de veículo novo beneficiado
com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, nos
termos da Lei Federal n° 8.989, de 24/2/95, e alterações posteriores.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Sebastião Helvécio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO N°
2.494/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o requerimento em
epígrafe vem a esta Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2004, a proposição tem
por finalidade seja solicitado ao Presidente da Assembléia que
encaminhe ofício ao Presidente da CEMIG e ao Secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico, solicitando redução no preço da
energia elétrica na zona rural dos municípios das Microrregiões do
Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha e do Mucuri.

Fundamentação
A proposição em tela visa à redução da tarifa de energia elétrica na

zona rural das microrregiões do Jequitinhonha e do Mucuri, através de
pedido endereçado ao Presidente da CEMIO e ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Econômico, para que estes verifiquem a
possibilidade de redução daqueles preços públicos.

De acordo com a CEMIG, classifica-se como consumidor rural
aquele cuja unidade consumidora está localizada em área rural, em
que seja desenvolvida atividade rural, sujeita a comprovação perante
a concessionária.

Preliminarmente, salientamos que a Lei Federal n° 9.427, de
26/12/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL -, determina que as tarifas máximas do serviço público de
energia elétrica serão fixadas em ato regulatório da ANEEL, que deve
autorizar a aplicação de novos valores, bem como homologar
reajustes tarifários e realizar revisões das tarifas de energia elétrica.
Da mesma forma, o Decreto Federal n° 2.335, de 6/10/97, que
regulamenta a citada lei, determina que compete à ANEEL atuar nos
processos de definição e controle dos preços das tarifas de energia
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elétrica.

Nos contratos assinados pela ANEEL com as distribuidoras de
energia elétrica, como a CEMIG, está previsto o uso de um fator de
correção tarifária, cujo principal objetivo é induzir a concessionária a
explorar as oportunidades de aumentar a eficiência econômica de sua
concessão. Esse fator deve constituir instrumento de repartição dos
ganhos de eficiência da concessionária com seus consumidores.

Segundo a ANEEL, a necessidade de controle do repasse dos
custos da energia comprada pelas distribuidoras a seus clientes
cativos sempre foi um ponto de grande relevância para o poder
concedente, tendo sido, inclusive, objeto de exaustivas discussões
durante o desenvolvimento do projeto de reestruturação do setor
elétrico brasileiro.

A CEMIG é uma empresa concessionária de serviços de energia
elétrica e, como tal, está sujeita a um controle rígido por parte da
ANEEL no que tange ao aumento ou diminuição do valor de suas
tarifas. Existe um equacionamento equilibrado envolvendo os custos
operacionais da concessão de energia e os valores cobrados dos
consumidores finais. Qualquer redução no preço da energia elétrica
pode trazer um desequilíbrio que, conseqüentemente, deverá ser
repassado para outros consumidores.

Vale considerar, ainda, que a CEMIG é uma sociedade de ações, de
economia mista, regida pela legislação societária - Lei Federal n°
6.404, de 1976 -, e deve obedecer aos ditames das empresas
privadas. No caso em questão, ressaltamos que a aprovação da
política de valores da tarifa de energia elétrica passa pelo Conselho
de Administração daquela empresa, que é composto não somente
pelo Estado. Embora o controle acionário da CEMIG pertença ao
Estado, que possui a maioria das ações ordinárias da Companhia, a
maior parte do capital social (ações preferenciais e ordinárias)
pertence a outros proprietários.

No âmbito estadual, salientamos que a Lei n° 14.000, de 28/11/2001,
autoriza o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a reduzir para até zero o ICMS em
operação interna com energia elétrica destinada a atividades rurais da
área mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE - em que o consumo seja igual ou inferior a lOOkWh
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mensais; e para até 12%, na hipótese de consumo superior a
lOOkWh mensais. Assim, tal benefício atinge diretamente os
pequenos agricultores rurais, levando a uma conta de energia elétrica
mais baixa.

Finalmente, ressaltamos que a redução indiscriminada dos preços
da energia elétrica cobrados na zona rural não nos parece um critério
justo, pois o solicitado benefício seria universal, atingindo tanto
agricultores grandes como pequenos, ricos ou pobres. Da mesma
forma, a concessão desse benefício a agricultores rurais dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, apenas, conforme proposto, leva à falta de
isonomia em relação a agricultores de outras regiões do Estado. As
dificuldades por que passa o homem do campo, atualmente, atingem,
indiscriminadamente, todos os proprietários rurais do Estado de Minas
Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

2.494/2004.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO REQUERIMENTO N°
2.495/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o requerimento em
epígrafe vem a esta Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2004, a proposição tem
por finalidade solicitar ao Presidente da Assembléia que encaminhe
ofício ao Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
solicitando a implementação de diferenciação nos preços da energia
elétrica cobrados dos agricultores familiares de subsistência dos
municípios das microrregiões do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha e
do Mucuri.

Fundamentação
A proposição em tela trata de tema similar ao do Requerimento n°

2.494/2004, que tramita nesta Casa: a redução da tarifa de energia
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elétrica cobrada dos agricultores rurais das microrregiões do
Jequitinhonha e do Mucuri. O pedido é endereçado ao Presidente da
CEMIG e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
para que verifiquem a possibilidade de redução dos preços públicos.

Preliminarmente, cabe salientar que a Lei Federal n° 9.427, de
26112196, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL -, determina que as tarifas máximas do serviço público de
energia elétrica serão fixadas em ato regulatório da ANEEL, que deve
autorizar a aplicação de novos valores, bem como homologar
reajustes tarifários e realizar revisões das tarifas de energia elétrica.

No âmbito estadual, a Lei n° 14.000, de 28/1112001, autoriza o
Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstos em
regulamento, a reduzir para até zero a carga tributária ICMS em
operação interna com energia elétrica destinada a atividades rurais da
área mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE - em que o consumo seja igual ou inferior a lOOkWh
mensais, e para até 12%, na hipótese de consumo superior a lOOkWh
mensais. Tal medida atinge diretamente os pequenos agricultores
rurais, uma vez que resulta numa conta de energia elétrica mais baixa.

Cabe considerar que a CEMIO é uma sociedade de ações, de
economia mista, regida pela legislação societária (Lei n° 6.404, de
1976), e deve obedecer aos ditames das empresas privadas. No caso
em questão, ressaltamos que a aprovação da política de valores da
tarifa de energia elétrica passa pelo Conselho de Administração da
empresa, que é composto não somente pelo Estado. Embora o
controle acionário da CEMIG pertença ao Estado, que possui a
maioria das ações ordinárias da Companhia, a maior parte do capital
social (ações preferenciais e ordinárias) pertence a outros
proprietários.

Vale ressaltar que a redução indiscriminada dos preços de energia
elétrica cobrados na zona rural não nos parece um critério justo, pois
a universalidade do solicitado benefício atingiria tanto agricultores
grandes como pequenos, ricos ou pobres. Da mesma forma, a
concessão desse benefício somente a agricultores rurais dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri levaria a uma desigualdade entre agricultores
de outras regiões do Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

2.49512004.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
José Henrique, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 30/3/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Adir
Lemos Oliveira, ocorrido em 25/3/2004, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento (3), notificando o falecimento da
Sra. Célia Silva Maciel, ocorrido em 18/3/2004, em Fatos de Minas, da
Sra. Duartina Maria de Jesus, ocorrido em 24/3/2004, em Fatos de
Minas, do Sr. Fernando Pereira Goulart, ocorrido em 23/3/2004, em
Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 31/3/2004

Presidência do Deputado Dilzon Meio e da Deputada Marflia Campos
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.498
a 1.510/2004 - Requerimentos nos 2.594 a 2.620/2004 - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - As 14h06min, 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°-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
1 8 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Da Sra. Patrícia Saboya Gomes, Presidente da Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito - Exploração Sexual - do Senado
Federal, comunicando a realização de audiência pública nesta Capital
e solicitando apoio logístico durante a realização dos trabalhos.

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, encaminhando
informações relativas ao Requerimento n° 2.297/2004, do Deputado
Gil Pereira.

Do Sr. Antônio Fagundes de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de São Sebastião do Paraíso, solicitando providências com
vistas à obtenção, junto ao Governo do Estado, de aumento real de
salário para os professores da rede estadual.

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete do Presidente do
Sistema FIEMG, indicando o Sr. Pedro Parizzi, Gerente do Conselho
de Assuntos Legislativos da FIEMG, para representar o Presidente
dessa entidade em seminário sobre saneamento a ser realizado nesta
Casa.

Do Sr. José Julio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, notificando a aprovação de contratos de
financiamento firmados entre a CEF e a COPASA-MG por meio do
Programa Pró-Saneamento. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

De Iraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, agradecendo convite
para reunião com a finalidade de debater a gratuidade do transporte
coletivo para idosos. (- A Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 64/2003.)

Da Sra. Neusa Pimentel Barbosa, Diretora li-SRE de Paracatu,
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prestando as informações solicitadas por meio do Requerimento n°
1.682/2003, da Comissão de Educação.

Do Sr. Marcio da Silva França, de Uberlândia, apresentando
sugestões para quitação de prestações de casas próprias adquiridas
da COHAB-MG. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.498/2004

Autoriza o Estado a assinar convênios com o Clube Atlético Mineiro
e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de estádios em
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica o Estado autorizado a assinar convênios com o Clube

Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de
estádios em Minas Gerais, pelo prazo máximo de 30 anos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2004.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A administração de um estádio tem o custo elevado, e

é muito dispendioso para os clubes arcarem com esses gastos,
principalmente quando não se tem renda elevada capaz de custear
todas as despesas.

Seria interessante para a administração pública e para os clubes
também que esses administrassem, através de convênio, por
exemplo, o Estádio Magalhães Pinto.

Os clubes, como parte diretamente interessada em diminuir custos,
teriam facilidades na contratação de pessoal a um custo menor e
várias formas de tornar mais viável a utilização do Estádio em jogos
de menor público.

Para a administração pública seria muito bom, porque ela teria um
bem conservado e não teria despesas nem investimentos quase sem
retorno algum.

- 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.

PROJETO DE LEI N o 1.499/2004
Declara de utilidade pública a Associação Solidária Casa de Nazaré

- ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Solidária

Casa de Nazaré - ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim
de Bicas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Solidária Casa de Nazaré, entidade civil, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade a promoção humana, acolhendo
famílias, crianças, pré-adolescentes, jovens e adultos, especialmente
os indigentes e mendicantes; conscientizando e prevenindo o uso de
drogas, o alcoolismo e o tabagismo; conscientizando na área
ambiental; realizando palestras, cursos e atividades para aumentar a
renda das famílias que se propõe ajudar; criando abrigos para acolher
os indigentes e os dependentes químicos; e promovendo festas
sociais e culturais.

A referida Associação funciona regularmente há mais de dois anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem, conforme consta
em atestado.

Por ser justo, peço 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° 1.500/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Mimoso -

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

Comunitária do Mimoso - ACMCJ -, com sede no Município de
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Corinto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Mimoso - ACMCJ -, entidade
civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover a união dos
moradores de Jataí, Mimoso e Curralinho; coordenar ações de
desenvolvimento comunitário; lutar pela defesa dos interesses da
comunidade; examinar e sugerir às autoridades competentes medidas
de interesse geral; congregar órgãos e pessoas interessadas em
melhorar as condições socioeconômicas da localidade; proporcionar
atividades sociais, recreativas, esportivas e culturais aos associados,
entre outras.

Por ser justo, 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°1.501/2004
Autoriza doação de imóvel ao Município de Baldim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo autorizado a doar ao Município

de Baldim o imóvel formado pelo lote de terreno situado na Rua
Vitalino Augusto, zona urbana da cidade de Baldim, com área de
520m2 , que confronta com a Rua Vitalino Augusto, pela frente, por
211,60m; pelo lado direito, por 20m, com Alzira Teixeira, e por 2m, com
Raimundo Marques; pelo lado esquerdo, numa extensão de 30m, com
Marcos Venancio dos Santos, e pelo fundo, por 20m, com Alzira
Teixeira.

Parágrafo único - O imóvel é transcrito no Serviço Registral de
Imóveis de Santa Luzia, livro 3-AL, tis. 131, sob o n° 24.198, e foi
havido por doação feita pelo Município de Baldim ao Estado de Minas
Gerais, conforme escritura lavrada em 10 de maio de 1965 e
ratificação feita em 6 de julho de 1965, ambas do tabelionato de
Baldim.

Art. 20 - Destina-se o imóvel a sediar o Legislativo Municipal.

WC
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Parágrafo único - Sob pena de reversão, deverá ser dada a

destinação prevista no "caput" do art. 2 0 pelo donatário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
Dinis Pinheiro
Justificação: As anotações do serviço registral, além de cumprirem o

princípio da publicidade, servem como fonte de informação. Assim,
sabemos que em 1965, pela Lei Municipal n° 304, o Município de
Baldím foi autorizado a doar imóvel ao Estado de Minas Gerais, com o
fim de que o Estado edificasse posto de saúde no local.

Quase 40 anos depois, a destinação que lhe foi imposta não mais
encontra respaldo na realidade, uma vez que a Câmara Municipal
utiliza o imóvel como sua sede há mais de 5 anos, O mesmo local é
franqueado aos munícipes para reuniões, audiências públicas e
cursos especiais.

Daí tiramos duas lições. Uma sobre a transferência para o município
de atribuição que antes era pertinente ao Estado, na área da saúde,
pelo fato de o SUS ter transferido tarefas para o ente municipal.

Outra lição é que o poder público é único, não obstante o ente que o
expressa. Nesse condão é que todo bem deve ter uma destinação
pública, não havendo hipótese de posse ou propriedade de bem sem
destinação pública.

Por isso é que, tendo servido ao Estado, pretende-se agora que o
imóvel retorne ao município, para continuar sua finalidade pública.

Recebemos, ainda, solicitação do Legislativo Municipal de Baldim
para elaboração do projeto de lei em tela.

Conclamo os nobres pares a aprovarem este projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 1.502/2004
Declara de utilidade pública a Associação Casa Mãe Rainha, com

sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Mãe

Rainha, com sede no Município de Sete Lagoas.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Doutor Ronaldo
Justificação: A Associação Casa Mãe Rainha, fundada em

31/1/2002, desenvolve importante trabalho com adolescentes do sexo
feminino, oferecendo acolhimento, assistência médica, alimentação e
orientação.

As jovens, na faixa etária de 10 a 17 anos incompletos são ali
protegidas contra abusos e violência e recebem acompanhamento
psicológico e social.

Seus diretores são pessoas idôneas, como atesta o Presidente da
Câmara Municipal, e os seus cargos não são remunerados, como
consta expressamente no estatuto da Associação (art. 24, reiterado no
art. 34).

O excelente desempenho da Associação na assistência integral às
jovens em situação de risco social vem produzindo ótimos resultados
na comunidade.

A Associação faz por merecer o reconhecimento como entidade de
utilidade pública e preenche os requisitos necessários para tal.

- 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° 1.503/2004
Obriga as instituições financeiras localizadas no Estado a tomarem

medidas de segurança em favor dos usuários de caixas eletrônicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficam as instituições financeiras obrigadas a manter pelo

menos um segurança junto a cada caixa eletrônico instalado no
Estado, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Art. 2°- Ficam as instituições financeiras obrigadas a instalar
câmeras de vídeo, com funcionamento durante 24 (vinte e quatro)
horas por dia, em todos os caixas eletrônicos situados no Estado.

Art. 30- O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará a
instituição financeira responsável à multa no valor de R$1.000,00 (um
mil) a R$20.000,00 (vinte mil) reais por infração, a ser aplicada pela
Secretaria de Estado de Defesa Social.
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Art. 40- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: Considerando, nos termos do art. 144 da Constituição

Federal, que a segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; considerando
que a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio
estão sendo, cotidianamente, violadas; considerando ser de relevante
interesse público e extrema urgência a adoção de medidas de
segurança e disciplinadoras para o uso dos caixas eletrônicos 24
horas;

Submeto a esta Casa Legislativa o projeto de lei em apreço que visa
garantir mais segurança à sociedade mineira e ao patrimônio das
instituições financeiras. Para tal, conclamo os meus ilustres colegas
parlamentares, para, num verdadeiro mutirão cívico, aprovar o projeto
de lei em apreço com a urgência e a rapidez que a medida proposta
requer. Esclarecendo, informo que a Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro já aprovou medida legislativa similar à que estou,
neste momento, submetendo à elevada apreciação dos meus nobres
pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Maria José Haueisen. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
65/2003 nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.504/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Muriaé da

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

Muriaé da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Muriaé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O Conselho Central de Muriaé da Sociedade São
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Vicente de Paulo, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade
filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial, visa, entre
outros objetivos, a promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas, desenvolvendo programas de promoção à saúde, à
educação, ao lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e
supervisionando ações no campo da assistência social e amparando
crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idonêas,
que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

- 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° 1.505/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para

Desenvolvimento do Município de Carmo da Cachoeira - CDMC -,
com sede nesse município.

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

para Desenvolvimento do Município de Carmo da Cachoeira - CDMC -
com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O Conselho Comunitário para Desenvolvimento do

Município de Carmo da Cachoeira - CDMC -, entidade civil sem fins
lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e
assistencial, visa, entre outros objetivos, promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de
promoção à saúde, à educação, ao lazer e ao bem-estar da
comunidade, coordenando e supervisionando ações no campo da
assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos
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carentes.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.506/2004
Dá a denominação de Risoleta Guimarães Tolentino Neves à

Rodovia MG-341, que liga os Municípios de Piumhi e São Roque de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Risoleta Guimarães Tolentino

Neves a MG-341, que liga os Municípios de Piumhi e São Roque de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Maria Olívia
Justificação: Risoleta Neves nasceu na cidade de Cláudio, Centro-

Oeste mineiro. Casou-se com Tancredo Neves e ao seu lado viveu os
melhores e os piores dias pelos quais nossa Nação passou. Manteve-
se sempre firme e decidida e, discretamente, mostrou a Minas e aos
mineiros um jeito simples de trabalhar pelo crescimento das atividades
sociais no Estado, quando esteve à frente do SERVAS, onde pôde
imprimir sua marca, mostrando a todos que era uma mulher forte,
dinâmica, franca e de uma coragem invejável. Nada mais justo,
portanto, que dar seu nome à estrada que leva à nascente do rio da
integração nacional.

Finalmente, o projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual
espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.507/2004
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Declara de utilidade pública a Folia de Santos Reis, com sede no

Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Folia de Santos Reis,

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, de de 2004.
Mauri Torres
Justificação: A Folia de Santos Reis, entidade civil sem fins

lucrativos e de finalidade filantrópica, promove a realização dos
festejos de Santos Reis e visa, entre outros objetivos, incentivar e
divulgar a cultura.

Com duração indeterminada e com sede no Município de
Matozinhos, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, sendo sua administração composta por
pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, que não
recebem remuneração pela sua atuação.

- 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° 1.508/2004
Declara de utilidade pública a Casa Espírita Eurípedes Barsanulfo,

com sede no Município de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Campina Verde.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A Casa Espírita Eurípedes Barsanulfo é uma entidade

civil de caráter religioso e assistencial, e sem fins lucrativos, que tem
como objetivo a assistência social.

- 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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PROJETO DE LEI N° 1.50912004

Dá nova redação aos arts. 30, 50 e 60 da Lei n° 13.448, de 10 de
janeiro de 2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Dê-se a seguinte redação aos arts. 30, 50 e 60 da Lei n°

13.448, de 10 de janeiro de 2000:
"Art. 30 - Compete à Subsecretaria de Direitos Humanos da

Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes:
- promover e divulgar o Memorial de Direitos Humanos;

II - exercer a guarda permanente do acervo do Memorial;
III - manter cadastro centralizado e atualizado do acervo;
IV - garantir o acesso do público ao acervo, para consulta.

Art. 50 - As informações constantes nos arquivos do Departamento
de Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo ai. 15 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e
transferidos para o Arquivo Mineiro pela Lei n° 10.360, de 1990, ficam
disponibilizadas ao Memorial de Direitos Humanos por meio de
acesso em rede.

Parágrafo único - Aplica-se a disposição do "caput" deste artigo aos
processos referentes aos pedidos de indenização previstos pela Lei n°
13.187, de 1999, analisados por comissão especial no âmbito do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.

Art. 60 - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do
Memorial, que se instalará em Belo Horizonte.".

Ai. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
ai. 188, c/c o ai. 102, do Regimento Interno.

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:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter o

imóvel descrito no § 1° deste artigo aos sucessores de Aristides de
Souza Maia e Maria do Carmo de Resende Chaves.

§ 1" - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo é formado pelo
terreno de 302m2 (trezentos e dois metros quadrados), confrontado
pela frente com a Rua Tiradentes, pelo lado direito e pelos fundos com
a casa paroquial de propriedade da Igreja Santo Antônio e pelo lado
esquerdo com as propriedades de Japhet Machado, no Município de
Lagoa Dourada.

§ 20 - O imóvel foi havido pelo Estado por doação feita por Aristides
de Souza Maia e sua esposa, Maria do Carmo de Resende Chaves, e
a transcrição relativa ao imóvel descrito no § 1° foi feita no livro 3H, à
fls. 52, sob o n° 1435, em 29 de fevereiro de 1939, do Oficial de
Imóveis José Lopes Sobrinho, da Comarca de Prados.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: Para quaisquer dos entes públicos políticos reza a

máxima da supremacia do interesse público na administração dos
bens, sendo de todo inaceitável sua inutilização ou má destinação.

Com a finalidade de servir à instalação da Comarca, no Município de
Lagoa Dourada, repassou o Sr. Aristides de Souza Maia e sua esposa
Maria do Carmo de Resende Chaves o imóvel descrito no projeto de
lei apresentado.

Contemporaneamente encontra-se o pretalado imóvel em
inescusável situação de abandono. Prestando-se ao acúmulo de
resíduos e lixo urbano, desprestigia o panorama urbano da cidade de
Lagoa Dourada.

Em suporte a nosso intento de fazer reverter o imóvel aos
possuidores de origem, uma vez que não mais se presta o bem à
finalidade para o qual foi cedido, ressalte-se que a Prefeitura
Municipal de Lagoa Dourada, em 2219/2003, sancionou a Lei n° 1.533,
de 2003, em que autoriza a doação de terreno de 2.925m 2 ao Estado,
com o objetivo de que nele seja construído o fórum para a instalação
da Comarca de Lagoa Dourada. Esse terreno quase 10 vezes maior
ao que outrora servia de sede para o fórum.
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De todos os lados nos albergamos na pretensão de efetivar a

reversão do imóvel, e a possibilidade jurídica da reversão é
encontrada na legislação, notadamente na Lei Federal n° 8.666, de
1993.

Na certeza da compreensão e adesão dos colendos Deputados,
aguardo regular tramitação.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.594/2004, da Deputada Maria José Haueisen e outros,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do COPAM com vistas
a que seja suspensa a Licença de Operação n° 191/2004, concedida
pela Câmara de Atividades Industriais - CAI - à Empresa de Aguas
São Lourenço Ltda. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.595/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral do Trabalho com vistas a que
seja instalada subsede da Procuradoria Regional do Trabalho em
Montes Claros. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.596/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso às Sras. Mônica Maria de Souza,
Adenilza Cristina da Silva, Márcia Aparecida Gandra, Andréia dos
Santos Diniz, Ariene Silva Cunha, Benilce Alves de Jesus Rodrigues,
Cláudia de Fátima Ramos Chaves, Janete Ribeiro Santa Fé, Lilian
Elizabeth Dias Fraga, Lilian Ascenção Fonseca, Silvana Virgínia
Ribeiro Martins, Sandra Elizabeth dos Santos, Valéria Cristina
Siqueira e Viviane Mendes Fernandes e à Escola Municipal
Acadêmico Vivaldi Moreira pela conquista do 20 lugar no Prêmio Paulo
Freire com o projeto 'Lendo com a Família".

N° 2.597/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Sra. Rosalba Lopes e à Escola
Municipal Aurélio Pires pela conquista do 1 0 lugar no Prêmio Paulo
Freire com o projeto "Janelas da Memória".

N° 2.598/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso às Sras. Adenilza Cristina da
Silva, Isabel Alves de Moura, Rosana de Souza Ventura, Valéria
Cristina Siqueira e Vera Lúcia Felipe Cunha, aos Srs. Jorge Alberto
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Bandeira de Meio e Rubens Nascimento dos Santos e à Escola
Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira pela conquista do 3° lugar no
Prêmio Paulo Freire com o projeto "Turma Integral".

N° 2.599/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Educação de Belo
Horizonte pela instituição do Prêmio Paulo Freire. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 2.600/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
enviado ao Comandante do 80 Batalhão da Polícia Militar de Lavras
pedido de informações sobre crimes com maior índice de ocorrência
em sua área de atuação. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.601/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com lara Maria Resende Azevedo
Coelho por sua vitória no concurso de Miss Minas Gerais. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.602/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao PROCON Estadual pelo
transcurso do 220 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)

N° 2.603/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
Comercial e Industrial de Curvelo pela sua posse. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.604/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de aplauso aos policiais civis e
militares do Estado pela comemoração do Dia das Polícias Civis e
Militares. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.605/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com a diretoria da
Associação dos Municípios do Médio São Francisco por sua posse. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.606/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de aplauso à EPAMIG pelos seus 30 anos de
fundação.

N° 2.607/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de aplauso ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural pelos seus 11 anos de fundação. (- Distribuídos à
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Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.60812004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de aplauso ao jornal "Capital de Minas" pelos
seus quatro anos de fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.609/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Sociedade de São Vicente de
Paulo de Curvelo pela comemoração dos 100 anos de sua fundação.
(- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.610/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região
Metropolitana - SINDHORB - pela comemoração dos 71 anos de sua
fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.611/2004, do Deputado José Henrique, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel
Roberto Pereira, Vice-Prefeito de Tarumirim. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.612/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Ronaldo Cunha
Castro, Presidente da HELIMED-UTI Aérea, pelos excelentes serviços
que vem prestando no Estado na área de transporte aeromédico.

N° 2.613/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Maternidade Odete
Valadares, representada pelo Sr. José Márcio Rosaes e pela Sra.
Maria Cristina Alves Salgado, pelos 49 anos de dedicação à mulher
mineira. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 2.614/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a
que sejam destinados recursos para a construção do novo prédio do
fórum de Uberlândia. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.615/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a OAB, seção de Minas
Gerais; com seu Presidente, Sr. Raimundo Cândido Júnior; com seu
Vice-Presidente, Sr. Sérgio Murilo Braga, e com o Assessor Jurídico
de sua Presidência, Sr. Elmo Antônio Fortes, pela reestruturação da
instituição, que resultou na valorização de seus membros.

N° 2.616/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a 13' Subseção da OAB, de
Uberlândia, e com seu Presidente, Sr. Eliseu Marques de Oliveira,
pela posse da nova diretoria da instituição.

N° 2.617/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Federal da OAB;
com seu Presidente, Sr. Roberto Antônio Busato, e com seu Vice-
Presidente, Sr. Aristóteles Atheniense, pela posse da nova diretoria da
instituição.

N° 2.618/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a OAB, seção de Minas
Gerais; com seu Presidente, Sr. Raimundo Cândido Júnior, e com seu
Vice-Presidente, Sr. Sérgio Murilo Braga, pela posse da nova diretoria
da instituição. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 2.619/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli, Deputado
Federal e Presidente do Grupo Sada, pela parceria entre a Sada
Logística e a Maersk Logística, do grupo A. P. Moller Maersk. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.620/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral da República com vistas a que
ingresse com ação civil pública, por omissão, contra o órgão
responsável pela regulamentação dos arts. 39 e 40 do Estatuto do
Idoso. (- A Comissão do Trabalho.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
ja parte desta reunião à realização do Ciclo de Debates "Resistir
Sempre - 64 Nunca Mais".

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura da Reunião

A Sra. Presidente (Deputada Marília Campos) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 1° de abril, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
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A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

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

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às 1 4h3emin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adaiclever Lopes, Ana Maria Resende, Leonídio Bouças, Sidinho do
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ivair
Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, 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 questões referentes à
exploração dos bares situados no Estádio Governador Magalhães
Pinto e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Deputado Domingos Sávio, Presidente da Comissão de
Administração Pública, encaminhando representação da Câmara
Municipal de Muriaé contra normas editadas pela Secretaria de
Estado da Educação para a escolha dos Diretores das escolas
estaduais; ofício do Vereador Paulo Henrique de Oliveira, da Câmara
Municipal de Guaranésia, solicitando audiência da Comissão, para a
agilização do início de obras do novo prédio da Escola Estadual Alice
Autran Dourado. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.166/2003, no 1 0 turno (Deputado Adalclever
Lopes); 272/2003 e 1.326/2003, em turno único (Deputado Leonídio
Bouças); 1.296/2003 e 1.349/2003 em turno único (Deputada Ana
Maria Resende); 446/2003, 1.299/2003 e 1.298/2003 em turno único
(Deputado Weliton Prado); 1.313/2003 e 1.314/2003 em turno único
(Deputado Sidinho do Ferrotaco). Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.075/2003 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Passa-se à
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2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei nos 1.23512003 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.236/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco); 1 .237/2003
(relatora: Deputada • Ana Maria Resende); 1.259/2003 (relator:
Deputado Weliton Prado); 1.275/2003 (relator: Deputada Ana Maria
Resende); 1.320/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes) e, com a
Emenda n° 1, o Projeto de Lei n° 456/2003 (relator: Deputado Weliton
Prado). Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
2.394/2004, 2.404/2004, 2.418/2004, 2.450/2004, 2.452/2004,
2.45912004, 2.463/2004, 2.467/2004, 2.477/2004, 2.478/2004,
2.481/2004, 2.482/2004, 2.485/2004, 2.492/2004 e 2.493/2004.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão em parceria com
a Comissão de Políticas Públicas da Câmara dos Deputados, em
diversas regiões do Estado, como atividades preparatórias para a
Conferência Estadual da Juventude; Gustavo Valadares em que
solicita a realização de um debate público da Comissão, em parceria
com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura,
Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
para discutir o tema "Parcerias Públicas para o Fortalecimento do
Esporte Mineiro", e Adalclever Lopes em que solicita sejam
convocados os Srs. Fernando Sasso, Diretor-Geral da ADEMG, e seu
Diretor Carlos Guedes, para prestarem esclarecimentos sobre o
processo de concorrência pública para a prestação de serviços de
exploração dos bares no Estádio Magalhães Pinto, sob pena de
responsabilidade. Logo após, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 334/2003, 437/2003 e

1.229/2003. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença
das Sras. Mariane Ribeiro Bueno, Procuradora do Estado,
representando o Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-
Geral do Estado, e Márcia Antônia Amorim, Secretária da Associação
dos Sublocatários dos Bares do Mineirão, os quais são convidados a
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tomar assento à mesa, O Presidente, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta 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, 30 de março de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/3/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira, Maria Tereza Lara e Fábio Avelar (substituindo este ao
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Chico Simões e Sebastião Helvécio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
1.413, 1.418, 1.429 e 1.437/2004 (Deputado Gilberto Abramo); 1.414
e 1.421/2004 (Deputado Leonardo Moreira); 1.415, 1.419, 1.428,
1.433 e 1.440/2004 (Deputado Leonídio Bouças); 1.416, 1.427 e
1.432/2004 (Deputado Bonifácio Mourão); 552/2003, 1.420, 1.424,
1.425, 1.436 e 1.43812004 (Deputado Gustavo Valadares); 1.422 e
1.430/2004 (Deputada Maria Tereza Lara); 1.417, 1.423, 1.426, 1.431
e 1.434/2004 (Deputado Ermano Batista). Passa-se à ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade dos Projetos de Lei
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n os 635/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.061/2003
(relator: Deputado Fábio Avelar - registra-se voto contrário da
Deputada Maria Tereza Lara). O relator, Deputado Gilberto Abramo,
retira seu parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.297/2003, apresentado
anteriormente, e apresenta outro parecer, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da referida matéria na
forma do Substitutivo no 1. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 430/2003, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
439/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição); 521/2003 (relator: Deputado
Fábio Avelar, em virtude de redistribuição); 523/2003 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição). O Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 584/2003 deixa de ser apreciado
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado
Ermano Batista. Neste momento comparecem no recinto os
Deputados Leonídio Bouças e Bonifácio Mourão. O Deputado Gilberto
Abramo transfere a Presidência ao Deputado Bonifácio Mourão. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei
n

os 685/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 1.267/2003
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição).
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.003/2003 e 1.389 e 1.400/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara, o primeiro em virtude de redistribuição); 1.292/2003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); 1.358 com a Emenda n 0 1, 1.396 e
1.408/2004, este na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Leonídio Bouças - leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.408/2004 feita pelo Deputado Fábio Avelar); 1.395/2004 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.398, 1.401 e 1.402/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira - leitura dos pareceres feita pelo
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Deputado Fábio Avelar); 1.399/2004 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); 1.410/2004 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista ). Na fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos de
Lei n°5 1.072/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares), 1.289 e
1.33112003 (relator: Deputado Leonídio Bouças), que concluem pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade das referidas
matérias, o Presidente defere os pedidos de vista da Deputada Maria
Tereza Lara. Os Projetos de Lei no

s 1.190/2003 e 1.38612004 deixam
de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator, Deputado Leonídio Bouças. E aprovado requerimento em que
se solicita seja convertido em diligência à Secretaria de Planejamento
e Gestão o Projeto de Lei n° 1.321/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). O Projeto de Lei n° 1.104/2003 deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado
Gustavo Valadares. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.397/2004, que conclui pela constitucional idade, legalidade
e juridicidade da matéria com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista), o Presidente defere o pedido de vista da Deputada
Maria Tereza Lara. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nos 894/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.300 e 1.403/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças- leitura dos
pareceres feita pelo Deputado Gustavo Valadares); 1.305/2003
(relator: Deputado Leonardo Moreira - leitura do parecer feita pelo
Deputado Fábio Avelar); 1.327 e 1.404/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em
diligência ao autor os Projetos de Lei n os 1.329/2003 e 1.394/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.360 e 1.373/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 1411/2003 (relator: Deputado Gilberto
Abramo) e 1.40712003 (relator: Deputado Ermano Batista ). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

rÃ



192
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Maria Tereza Lara -

Leonidio Bouças.	-
ATA DA 18 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/3/2004
As 11 h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Fábio Avelar e
Gilberto Abramo e a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência suspende a reunião por alguns instantes.
Reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Ermano
Batista, Jayro Lessa, José Henrique, Sebastião Helvécio e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da
Liderança do BPSP), passa-se à 18 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 o parecer pela aprovação, no 1 1 turno, do
Projeto de Lei n° 150/2003 naforma do Substitutivo n° 1, com a
Emenda n° 2 e a Subemenda n° 3 à Emenda n° 1, apresentadas pelo
relator, e pela rejeição das Emendas n

os 3 e 4 e da Subemenda n° 2 à
Emenda n° 1, apresentadas em Plenário, ficando prejudicadas a
Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); e o parecer pela rejeição, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.262/2003 (relator: Deputado José Henrique). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - Chico Simões.
ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1& LEGISLATURA, EM 23/3/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar e a
Deputada Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também; o Deputado Ricardo Duarte. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 ouvir a
Sra. Eleonora Menicucci de Oliveira, que relatará a inspeção realizada
em Minas Gerais para a Plataforma Brasileira DHESC, encomendada
pela ONU. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1 turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei n°s 98512003 (Deputado Paulo Piau) e
1.147/2003 (Deputado Fábio Avelar). A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir a convidada, que discorrerá sobre o assunto
supracitado. Registra-se a presença das Sras. Eleonora Menicucci de
Oliveira e Lúcia Maria Xavier de Castro, assessora da Relatoria da
Saúde da Plataforma DHESC, as quais são convidadas a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Jô
Moraes, autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária com a
finalidade de se apreciar a matéria constante na pauta desta reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
• Sala das Comissões, 30 de março de 2004.

Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -
Jô Moraes.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM

rÁ
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23/3/2004

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Gil Pereira e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 a matéria constante na
pauta e a debater, em atenção a requerimento do Deputado Célio
Moreira, a alteração de prefixos telefônicos na região do Conjunto
Habitacional Teixeira Dias, no Barreiro, em desconformidade com o
que determina a Resolução n° 30, de 29/6/98, da ANATEL, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficio do Sr.
Francisco Alves Quesado, Presidente da Câmara Municipal de
Bocaiúva, publicado no "Diário do Legislativo", do dia 18/3/2004. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.096/2003, no 1° turno (Deputado Adalclever Lopes); 1.277/2003, em
turno único ( Deputado Gil Pereira), e 1.282/2003, no 10 turno
Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. A materia constante na pauta
deixa de ser apreciada por falta de quórum regimental. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs.
José Dias Coelho Neto, Gerente Regional da ANATEL-MG; Ricardo
Henrique de Meio Fonseca, Gerente da TELEMAR; Júlio Márcio de
Almeida, Diretor da ENGEVOX; Marcelo Barbosa, Coordenador-Geral
do PROCON Assembléia, e João Antônio Silva, Presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Teixeira Dias, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Gil Pereira -

Laudelino Augusto - Sidinho do Ferrotaco.	-
ATA DA a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 SESSÃO
• LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 23/3/2004

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofício n° 545/2004, do Deputado Gil Pereira, encaminhando cópia da
ata da P Reunião Extraordinária da Subcâmara de Seguro Rural do
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA - da Secretaria da
Agricultura e convite para o III Congresso Mundial de Profissionais da
Agronomia e 1 Congresso Pan-Americano de Engenheiros
Agrônomos. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
288/2003, no 20 turno, e avocou a si a relatoria dessa matéria. Passa-
se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a discussão e a
votação, é aprovado o parecer de redação final do Projeto de Lei n°
1.204/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Padre João -

Carlos Pimenta.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 30/3/2004
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As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro
Silva e a Deputada Jô Moraes, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, as Deputadas Ana Maria Resende e Marília
Campos. 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 debater o problema da aposentadoria dos
servidores públicos estaduais não detentores de cargo efetivo no
Regime Geral de Previdência Social. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto
supracitado. Registra-se a presença da Sra. Renata Vilhena,
Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão, e dos Srs. Geraldo
Flávio Vasques, Secretário-Geral da Procuradoria- Geral de Justiça;
Marcos Barbonaglia, Superintendente do INSS; Ronaldo Cheib,
Procurador da Advocacia-Geral do Estado; Renato Barros, Diretor de
Coordenação Intersindical dos Servidores Públicos, e José Prata
Araújo, economista especializado em previdência social, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Marília Campos, autora 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. Ao final, o Presidente verifica ausência de quórum para
apreciação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e Convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM
25/3/2004

Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

rWC
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Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Célio Moreira,
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 Fahim Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e comunica o recebimento dos ofícios dos Srs.
Cláudio Riganelli, Secretário da Saúde do Município de Divisa Alegre,
cientificando esta Comissão da reunião da CIB, da Regional de Pedra
Azul, programada para acontecer no dia 6 ou 7/4/2004, com a
participação do Secretário de Estado da Saúde; Helvécio Miranda
Magalhães Júnior, Secretário da Saúde de Belo Horizonte, em
resposta a ofício desta Comissão sobre as ações de controle da
leishmaniose visceral desenvolvidas pelo município. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei ii°
894/2003 (Deputado Célio Moreira) e Projeto de Lei n° 1.389/2004
(Deputado Fahim Sawan). Passa-se à ia 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° 674/2003, no 2 0 turno, ao Deputado
Fahim Sawan, que, dizendo-se em condições de proferir o seu
parecer, opina pela aprovação da matéria na forma do vencido no 11
turno, com a Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, o
parecer é aprovado. A seguir, a Presidência passa a proferir parecer
sobre o Projeto de Lei n° 810/2003, no 2 0 turno, mediante o qual opina
pela aprovação na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a
discussão e votação, o parecer é aprovado. O Presidente passa a
palavra ao Deputado Fahim Sawan, que emite seu parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.200/2003, no 20 turno, pela aprovação da matéria
•na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a discussão e votação, o
parecer é aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado
Fahim Sawan, relator do Projeto de Lei n° 1.089/2003, n° 1° turno, que
emite parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1
apresentado. Faz uso da palavra para discuti-lo o Deputado Carlos
Pimenta. Submetido a votação, o parecer é aprovado com alterações
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propostas pelo Deputado Carlos Pimenta. A Presidência passa a
palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que emite parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.221/2003, no 1° turno, pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, e pela rejeição da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e
votação, o parecer é aprovado. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são aprovados,
em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n

o
s 2.199,

2.254, 2.278, 2.279, 2.302, 2.398, 2.457 e 2.458/2004. A Presidência
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n os 1.110 e 1.179/2003. Passa-se à 3 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha, em que pleiteia
seja enviado ofício ao Secretário da Saúde solicitando que seja
realizada fiscalização das Centrais Regionais de Notificação,
Captação e Doação de órgãos do Estado de Minas Gerais; Chíco
Simões, em que requer reunião desta Comissão para debater a
experiência prática da terapia alternativa, com convidados que
menciona. O Deputado Ricardo Duarte passa a Presidência ao
Deputado Fabim Sawan e apresenta requerimentos (7), em que
pleiteia seja reiterado convite ao Ministro da Saúde para comparecer a
esta Comissão de Saúde para apresentar as propostas do Governo
Federal na área da saúde; seja realizada, na segunda quinzena de
junho, audiência pública no Município de Nova Lima para avaliar o
andamento dos processos relacionados às doenças profissionais que
acometem os trabalhadores mineiros da empresa Anglo Gold, na Mina
de Morro Velho; seja solicitado ao Ministério do Trabalho e ao
Governo do Estado a constituição de uma força-tarefa integrada pela
FUNDACENTRO, Ministério dá Saúde, INSS, Delegacia Regional do
Trabalho, Ministério Público, Secretaria Estadual da Saúde e
Assembléia Legislativa para, no prazo de 90 dias, fiscalizar os
mecanismos de controle das doenças profissionais dos trabalhadores
da Mina de Morro Velho e tomar outras providências, que menciona;
seja enviado ofício à Secretaria da Saúde do Município de Astolfo
Dutra, com pedido de providências relativas ao tratamento cirúrgico de
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Alessandra dos Santos, e cópias da correspondência à interessada
e à Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora; seja
enviado ofício ao Conselho Estadual de Saúde, solicitando
providências com relação à denúncia feita pelo Sr. Antenor Gomes de
Almeida, referente à legalidade da IV Conferência Municipal de Saúde
de Ribeirão das Neves e da eleição dos membros do Conselho
Municipal de Saúde desse município; seja enviado ofício à Diretoria de
Auditoria Assistencial da Secretaria da Saúde, para cabíveis
providências com relação à denúncia feita pelo Vereador Rogério
Ghedin Servidei sobre a demora e a ineficiência administrativa na
realização de cirurgias de mão em caso de urgência e emergência,
decorrentes de acidentes de trabalho, no Município de Juiz de Fora;
seja enviado ofício ao Presidente do Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais - CRMMG -, solicitando providências com relação à
denúncia enviada pela Sra. Ana Lúcia Carvalho de Oliveira referente a
possível erro médico ocorrido em Barbacena no atendimento do Sr.
Rubledo Cássio Carvalho de Oliveira. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, os requerimentos são aprovados. Ao retomar a
Presidência, o Deputado Ricardo Duarte submete a votação os
requerimentos (7) dos Deputados Fahim Sawan e Neider Moreira, em
que pleiteiam seja enviado ofício à Frente Parlamentar Nacional de
Saúde, solicitando estudos que viabilizem a possibilidade de obtenção
de financiamento especial, por parte dos prestadores de serviços da
área privada, para que possam quitar débitos de tributos; seja enviado
ofício ao Ministério da Saúde solicitando o acolhimento e apoio às
propostas da Frente Parlamentar Nacional da Saúde na
regulamentação da Emenda à Constituicão n° 29/2000; seja enviado
ofício ao Ministério da Saúde solicitando a constituição de uma
comissão permanente que tenha como objetivo o acompanhamento e
a fiscalização dos preços dos insumos hospitalares; seja enviado
ofício à Secretaria da Saúde e ao Ministério da Saúde solicitando
informações sobre a situação de implantação do cartão SUS; seja
enviado ofício ao Ministro da Saúde apelando em favor da revisão e
do reajuste dos valores da tabela de procedimentos; seja enviado
ofício ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e à
Secretaria da Saúde solicitando informações relativas à possibilidade
de atualização dos investimentos realizados pela PPI no Estado; seja
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realizada audiência pública desta Comissão em conjunto com a
Comissão de Administração Pública com a finalidade de discutir o
plano de carreira dos servidores da saúde do Estado. O Deputado
Fahim Sawan apresenta requerimentos (3) em que pleiteia seja feito
apelo ao Ministro da Saúde para que envide esforços com o objetivo
de diminuir a burocracia na distribuição de medicamentos aos
pacientes .com doenças crônicas; seja feito apelo ao Secretário da
Saúde com o objetivo de adquirir, em caráter de urgência, enzimas
pancreáticas e dietas lácteas para disponibilização aos enfermos de
fibrose cística; seja formulado apelo ao Secretário da Saúde para que
disponibilize nos laboratórios do Estado, em caráter de urgência, o
teste de suor para diagnóstico da fibrose cística. Submetidos à
votação, cada um por sua vez, os requerimentos são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária no dia 30/3/2004, às 9h45min, com a finalidade
de debater a situação do atendimento, pelo SUS, aos portadores de
epidermólise bolhosa, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Carlos Pimenta - Neider

Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N°176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176/2004, publicada em 7/2/2004, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do ali. 62,
XXIII, "b", da Constituição do Estado, a indicação da Profa. Marinêz
Fulgêncio Murta para membro do Conselho Estadual de Educação.

Instituída esta Comissão Especial, procedeu-se à argüição pública
da indicada, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a indicação da
professora, nos termos do ali. 111, 1, "b", c/c o § 1 0 do ali. 146 do
Regimento Interno.

A candidata demonstrou conhecimento sobre os problemas
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relacionados à área da educação no Estado de Minas Gerais e
atendeu, ainda, aos demais critérios exigidos para ser membro do
Conselho Estadual de Educação. Tem, portanto, plenas condições
para oferecer uma contribuição significativa ao desempenhar essa
função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação da

Profa. Marinêz Fulgêncio Murta para membro do Conselho Estadual
•de Educação.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton

Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N°176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176/2004, publicada em 71212004, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art. 62,
XXIII, "b", da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Miguel
Augusto Gonçalves de Souza para membro do Conselho Estadual de
Educação.

Foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre
essa indicação, nos termos do art. 111, "c", c/c o § l°do art. 146, do
Regimento Interno.

Durante a argüição pública a que foi submetido, o indicado
respondeu às questões formuladas pelos parlamentares.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
Analisando o "curriculum vitae" do candidato, esta Comissão

constatou que ele atende perfeitamente às exigências do cargo. Além
disso, o seu desempenho na argüição pública demonstrou o
conhecimento e a experiência necessários para atuar como membro
do Conselho Estadual de Educação e trazer contribuições
significativas para o desenvolvimento da instituição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação do Sr.

Miguel Augusto Gonçalves de Souza para membro do Conselho
Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 949/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 949/2003
tem o objetivo de declarar de utilidade pública o Conselho Federal de
Capoeira do Brasil - CONFECAB -, com sede no Município de
Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo de 15/8/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do ai. 188, c/c o ai. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise visa a conceder o título de utilidade pública

ao CONFECAB, definido, no ai. 1° de seu estatuto, como órgão
regulamentador único e supremo de defesa, controle, fiscalização,
seleção e disciplina de toda a classe associativa e profissional do
ensino, do desporto, da arte e cultura da capoeira no Brasil.

O Governo, ao conceder o título de utilidade pública, tem por
fundamento o entendimento de que dele se vale para apoiar entidades
privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a
assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a
promoção da educação e da cultura. O título implica aliança entre o
Estado e a iniciativa privada, devendo ser concedido a entidade que
promova ações de relevância pública, visando ao bem-estar da
população de forma geral, sem distinção de raça, cor, credo ou
convicções políticas.

A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, estabelece, em seu ai. 1°, que o título se destina a sociedade
civil, associação ou fundação que tenham o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

O estatuto da entidade em tela informa que o referido Conselho
pretende atuar, especificamente, em defesa dos interesses dos
praticantes da modalidade desportiva que representa. As atividades
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previstas relacionam-se ao credenciamento de desportistas,
controle e divulgação de estudos, ensino e aprendizagem do esporte
da capoeira.

Além disso, essa norma dispõe, no parágrafo único do art. 1°, que o
COFECAB estará subordinado somente às leis federais, bem como ao
Conselho Superior dos Desportos e ao Comitê Olímpico Brasileiro -
COB; e, no art. 11, VIII, fixa como competência do CONFECAB a
auto-regulamentação para se tornar uma autarquia.

Assim sendo, entendemos que o Conselho em tela pretende integrar
o Sistema Brasileiro do Desporto e deve observar o disposto na Lei
Federal n° 9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre desporto,
não sendo entidade destinada a proporcionar bens ou serviços à
comunidade, como requer a citada Lei n° 12.972, de abrangência
estadual.

Conclusão
• Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 949/2003.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.227/2003
Comissão de Constituição e Justiça

•	 Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n°

1.227/2003 visa a declarar de utilidade pública a Casa Espírita
Humildade e Caridade, com sede no Município de Andrelândia.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 7/1112003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de

utilidade pública à Casa Espírita Humildade e Caridade, que, segundo
o art. 1° de seu estatuto, tem como objetivos estudar os fenômenos
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psíquicos à luz da codificação de Alian Kardec e ensinar o
Evangelho de acordo com a doutrina espírita, difundindo-a.

A Constituição da República, no inciso VI do art. 5 0 , postula que "é
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos". Esse dispositivo estabelece,
portanto, a liberdade de escolha da religião e a de expressão, em
casa ou em público, de acordo com as tradições religiosas, os ritos, os
cerimoniais e todas as manifestações que integrem a doutrina da
religião escolhida.

A liberdade religiosa, um dos mais importantes direitos individuais
previstos na Carta Magna, decorre do princípio da laicidade adotado
no § 1° do art. 19, que impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas. Ao vedar aos entes federativos
"estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança', o texto constitucional declara a
separação entre o Estado e as igrejas, sem excluir, evidentemente, a
inter-relação de interesse público de autoridades governamentais e
religiosas, na forma da lei.

Esses dispositivos constitucionais impõem a tolerância religiosa e a
proibição de o Estado estabelecer alianças com instituições que têm
como objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Isso posto, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título
pretendido, uma vez que a expressão utilidade pública, por se tratar
de um conceito jurídico indeterminado, dá margem a entendimentos
diversos sobre seu significado.

Em estudo denominado "Utilidade Pública Federal", Emile Boudens
(www.camara.ciov.br , 2000), esclarece que a concessão do título de
utilidade pública é uma forma de o Governo apoiar entidades privadas
que prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência
social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da
educação e da cultura. Para que uma instituição possa recebê-lo,
deve prestar seus serviços como o faria o Estado, sem distinções de
raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro por
finalidade.

Como recurso de atuação social do Governo, o titulo é concedido a
entidades que desenvolvem serviços considerados prioritários pelo
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Estado, implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada.
Devem ser consideradas de utilidade pública as que colaborem para o
alcance dos objetivos sociais do poder público, promovendo ações de
relevância pública e atingindo o maior número de beneficiários. Por
conseguinte, a declaração da entidade em tela como de utilidade
pública contraria os preceitos constitucionais que estabelecem a
separação entre o Estado e igrejas e a legislação vigente, que não
relaciona instituição religiosa na lei que dispõe sobre a matéria, além
dos próprios conceitos doutrinários, que não a qualificam como de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.227/2003.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.273/2003
•	 Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
• De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação Casa da
Menina Santa Bernadete, com sede no Município de Governador
Valadares.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/11/2003, vem a matéria
a esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas. A entidade funciona há
mais de dois anos, é dotada de personalidade jurídica e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de
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suas funções.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto determina que nenhum
membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal poderá receber
remuneração e que não serão distribuídos lucros, dividendos,
bonificações ou vantagens a qualquer título aos seus participantes,
associados, colaboradores ou mantenedores.

Também merece destaque o art. 32 do mesmo diploma, por
determinar que, em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio
será destinado a uma instituição local, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Serviço Social.

Contudo, a FUNSAB é pessoa jurídica derivada da Fundação
Tertuliano Vieira, que, por sua vez, foi declarada de utilidade pública
estadual pela Lei n° 7.142, de 16/11/77. E evidente que se trata de
uma única pessoa jurídica, cuja denominação sofreu mudança.

Embora a entrada em vigor de uma lei tacitamente revogue outras
leis ou seus dispositivos que porventura venham a contrariá-la,
consideramos oportuno tornar a revogação expressa. Por isso,
apresentaremos a Emenda n° 1.

Devemos também oferecer a Emenda n° 2, com o fim de
acrescentar ao art. 1° do projeto a sigla FUNSAB, já que ela faz parte
da denominação da entidade, nos termos do art. 1° de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.273/2003, com as seguintes
Emendas nos 1 e 2.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°7.142, de 16 de novembro de 1977.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Casa da

Menina Santa Bernadete - FUNSAB -, com sede no Município de
Governador Valadares.".

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Tereza Lara.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.295/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe

institui a Semana Estadual de Transplantes de órgãos e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/12/2003, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 102,
III, "a', do Regimento Interno, examiná-la preliminarmente, atendo-se
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado federado para

instituir data comemorativa remete-nos de início ao § 1° do art. 25 da
Carta Magna, segundo o qual "são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição".

Com relação ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão enunciadas
as matérias sobre as quais a competência de legislar está reservada
privativamente à União, constatamos que entre elas não se encontra
aquela tratada na proposição sob comento. Logo, infere-se que o
Estado federado tem o poder de legislar sobre instituição de data
comemorativa.

Com referência à Constituição mineira, ressaltamos que o art. 66,
que enumera as matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa
da Assembléia e dos Chefes do Executivo, do Judiciário e do Tribunal
de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na proposição
sob comento. Fica demonstrada, assim, a inexistência de vício quanto
à iniciativa da proposição.

Ressaltamos a existência da Lei n° 12.306, de 23/9/96, que
acrescenta o art. 3 0 à Lei n° 11.553, de 3/8/94, que dispõe sobre a
ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes O dispositivo acrescentado determina às escolas de 1° e
2° graus da rede pública estadual a promoção de campanha anual,
com duração de uma semana, para divulgação de informação sobre a
doação de órgãos, contando com a participação do MG Transplantes,
bem como de médicos e especialistas que preferirão palestras sobre
doação de órgãos, tecidos e substâncias humanas.
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A proposição em análise, ao determinar em seu art. 2 0 que a
Semana Estadual de Transplantes de órgãos deve coincidir com a
campanha anual promovida pela rede estadual de ensino, deixa claro
que sua pretensão é ampliar a discussão sobre o tema para toda a
sociedade, estabelecendo uma semana específica para a divulgação
da necessidade de doação e os procedimentos necessários à sua
realização

Com o intuito de acatar a idéia do autor da proposição de forma
condizente com a técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1,
que altera o art. 3° da Lei n° 11.553, de 1994, acrescentado pela Lei
n°12.306, de 1996.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.295/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o art. 30 da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes, acrescentado pela Lei n° 12.306, de 23 de setembro de
1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.553, de 3 agosto de 1994,

acrescentado pela Lei n° 12.306, de 23 de setembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - Fica instituída a Semana Estadual de Transplantes de
órgãos, a ser realizada anualmente na segunda semana de setembro.

§ 1° - São objetivos da Semana:
- prestar esclarecimentos sobre a necessidade de doação de

órgãos e sobre os procedimentos necessários para sua realização;
II - desenvolver nas escolas de 1° e 20 graus campanha de

informação sobre doação de órgãos.
§ 20 - A campanha de que trata o parágrafo anterior contará com a

participação do MG Transplantes, bem como de médicos e
especialistas que proferirão palestras sobre doação de órgãos, tecidos
e substâncias humanas.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Ermano

Batista - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.296/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.296/2003, do Deputado Neider Moreira, propõe

seja declarado de utilidade pública o Esporte Clube Claudiense, com
sede no Município de Cláudio.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Esporte Clube Claudiense, fundado em 25/11/22, tem como

finalidade precípua agregar seus associados em torno dos ideais do
bem, da ordem e da cidadania, bem como promover seu
desenvolvimento cultural, educacional e social.

Para atingir tais metas, realiza reuniões e eventos estimulando a
solidariedade dos participantes e a sua integração na sociedade.

Em virtude de tais iniciativas, é justo e pertinente que a entidade
seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.296/2003.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.302/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De iniciativa da Deputada Jô Moraes, a proposição em tela tem por
objetivo instituir o Dia do Acupunturista , a ser comemorado
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anualmente em 29 de novembro.

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

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a .este
órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme esclarece o autor do projeto, a instituição do Dia do

Acupunturista tem por escopo despertar e alertar a sociedade para a
importância dessa terapia milenar.

A acupuntura é definida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM -
como especialidade médica que exige treinamento para a devida
condução de casos clínicos. As entidades signatárias entendem que
os procedimentos são exclusivos de médicos, por pressupor
diagnósticos de enfermidades humanas. Os conhecimentos adquiridos
na formação acadêmica são imprescindíveis, sob o risco de se
oferecer cuidado incompleto, o que pode levar danos ao paciente e
atrasos na instituição do tratamento adequado.

O tratamento acupuntural é vibracional e psicossomático,
destinando-se à totalidade do indivíduo e agindo junto à raiz do
problema que afeta a pessoa.

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°

1.302/2003.
Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Doutor Ronaldo - Neider

Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.355/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o Projeto de Lei n°

1.355/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Desportistas de Contagem - ASDEC -, com sede
nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos cargos que ocupam.

Ressaltamos, ainda, que o art. 15 do seu estatuto prevê que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão inteiramente
gratuitas e que o parágrafo único do art. 33 determina que, extinta a
Associação, os bens remanescentes serão destinados a outra
entidade congênere, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Serviço Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.355/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

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

1.356/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°

1.35612004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Surdos de Divinópolis - ASD -, com sede nesse
município.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 32 do seu estatuto determina que,
sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, que seja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e o art. 33 prevê que as atividades dos diretores,
conselheiros e instituidores serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.356/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.365/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto em questão

objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Voluntárias Pró-
Comunidade Perpétuas, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em tela, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que, conforme dispõe o art. 32 de seu estatuto, não
percebem remuneração pelos cargos que ocupam.

Sendo dissolvida, seu patrimônio deverá ser transferido a instituição
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congênere, segundo determina o art. 28 da citada norma.
Constatamos, pois, que o Grupo de Voluntárias Pró-Comunidade

Perpétuas atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.365/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.371/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°

1.371/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade
denominada Ponto Cultural, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão mencionados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos cargos que ocupam.

Ressaltamos, ainda, que o § 1° do art. 7° prevê que os membros da
diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados e que o art. 24
determina que em caso de extinção da entidade, o patrimônio
remanescente será destinado a outra entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.371/2004.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.375/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n°

1.375/2004 tem como objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Amigos da Terra, com sede no Município de Luisburgo.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 20/2/2004, a proposição foi
encaminhada a este órgão colegiado, a que compete proceder ao seu
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos cargos que ocupam.

Ressaltamos, ainda, que o art. 30 do seu estatuto prevê que serão
gratuitos os cargos da Diretoria, do Conselho Deliberativo e Fiscal e
das comissões especiais. Quanto ao remanescente do patrimônio, o
seu estatuto é omisso; entretanto o art. 61 do Código Civil determina
que ele será destinado a entidades de natureza não econômica ou a
instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos e
semelhantes.

Apenas para a retificação do nome, apresentamos emenda ao art. 1°
da proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.375/2004
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a ONG Amigos da Terra

(Grupo Ambientalista de Luisburgo-MG), com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

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

1.382/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Cantinho do Bebê, com sede nesta Capital.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que não percebem remuneração.

Além do cumprimento dos requisitos legais mencionados,
verificamos que o art. 30 do estatuto da entidade determina que, em
caso de dissolução da Associação, o patrimônio remanescente deverá
ser transferido para outra entidade congênere, e o art. 28 veda-lhe
conceder remuneração, lucro, gratificação ou vantagem à diretoria,
aos conselheiros e sócios.

Constatamos pois, que a Associação Beneficiente Cantinho do Bebê
atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.382/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.393/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei ora

analisado objetiva declarar de utilidade pública a Associação da
Comunidade Negra de Limeira do Oeste, com sede no Município de
Limeira do Oeste.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/212004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c O

art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão mencionados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos cargos que exercem.

Ressaltamos, ainda, que os arts. 16 e 21 do seu estatuto prevêem
que nenhum membro da Diretoria, Assembléia Geral ou Conselho
Fiscal perceberá remuneração nem vantagem pelo exercício de suas
atividades. E quanto ao destino do patrimônio remanescente, omisso
no estatuto, o Código Civil, no seu art. 61, determina que ele será
destinado às entidades de natureza não econômica ou a instituição
municipal, estadual ou federal de fins idênticos e semelhantes.

Apenas para acrescentar a sigla da entidade, apresentamos
Emenda n° 1 ao art. 10 da proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.393/2004, com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação da

Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ACONLO -' com sede no
Município de Limeira do Oeste.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.405/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por via da Mensagem n° 190/2004, o projeto de lei em epígrafe,
que tem por objetivo dar a denominação de João Chiles da Rocha à
Escola Estadual Fazenda Pau d'Arco II, situada no Município de
Montezuma.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto cabe esclarecer que a proposição, ao se pretender seja

dada a denominação de João Chiles da Rocha à referida escola, vai
ao encontro da vontade expressa de seu órgão colegiado,
representativo da comunidade. Tal iniciativa é ratificada pela
Secretaria da Educação, conforme texto da mensagem que
encaminha a proposição.

0 Estado Federal Brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela
repartição de competências entre a União, os Estados Membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da
República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, para melhor atender às suas peculiaridades.
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Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § l°do art. 25 da nossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, em
21/12/1999, que dispôs sobre as condições para se dar nome aos
próprios do Estado. As normas legais estabelecem ser da
competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que
a escolha da denominação recaia em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, observada a correlação entre a destinação
do próprio público que se pretende denominar e a área em que se
tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre ele, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso,
inexiste óbice que possa impedir a tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.405/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

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

1.412/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela

legislativo,
da iniciativa
adequada a

exame do
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - , de Sapucaí Mirim, com sede
nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Além do cumprimento dos requisitos legais referidos, verificamos
que o art. 44, parágrafo único, do seu estatuto, dispõe que, dissolvida
a instituição, seu patrimônio deverá ser transferido para outra entidade
congênere. Ademais, conforme reza o art. 14, § 2 0, nenhum dos
membros da diretoria e de outros colegiados dirigentes percebe
remuneração, participação nos lucros, bonificações, vantagens e
benefícios.

Constatamos, pois, que a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, de Sapucaí Mirim, atende ao disposto na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.412/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°340/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em
epígrafe, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n° 71199, visa
autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco o imóvel que
especifica.

Desarquivado, foi publicado em 3/4/2003, no "Diário do Legislativo",
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e encaminhado a esta Comissão, que o baixou em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão, para que se manifestasse
sobre a medida. Recebida a resposta, este colegiado passa, agora, ao
exame preliminar da matéria com relação aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O bem descrito no projeto de lei sob análise foi adquirido pelo

Estado por meio de doação do Município de Visconde do Rio Branco
e, posteriormente, cedido à APAE dessa cidade.

Agora a entidade deseja obter sua propriedade, no intuito de
construir uma quadra poliesportiva na parte que já vem sendo utilizada
como área de recreação por seus alunos.

Devemos ressaltar que qualquer alienação de propriedade da
administração estatal deve ser feita com observância simultânea de
normas constitucionais e do direito privado e público. Na espécie,
devemos atentar principalmente para o que dispõe o art. 18, "caput",
da Constituição mineira, o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93,
e o art. 538 e seguintes do Código Civil.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de regra, a
validade do contrato civil de doação realizado pelo Estado com bem
imóvel depende da outorga de específica autorização legislativa e da
existência de interesse público claramente justificado. Ademais, o bem
não pode estar afetado ao uso comum do povo nem ao atendimento
de finalidade administrativa especial.

Para o exame a cargo desta Comissão, averiguamos o atendimento
desses requisitos no caso em análise, em especial o atendimento ao
interesse público, pois, efetivada a transação, a APAE de Visconde do
Rio Branco poderá alocar recursos próprios ou frutos de doação para
a realização das obras do complexo esportivo aludido no projeto.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 340/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°417/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.219/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Itambacuri o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, cujo
atendimento se deu em 9/9/2003.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel

constituído de terreno urbano com área de 10.787,50m2, incorporado
ao patrimônio do Estado em decorrência da extinção da Fundação do
Bem-Estar do Menor - FEBEM - por força da Lei Estadual n° 11.819,
de 1995.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, devemos atentar para o que está
prescrito no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública e dá outras
providências, que exige, para alienação de tais bens, a autorização
legislativa e a subordinação do contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara-se contrária
à medida pelo fato de a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social e Esportes ter interesse na utilização do imóvel para o
desenvolvimento de suas atividades. Além disso, segundo informação
daquele órgão, os bens da extinta FEBEM deverão ser utilizados em
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benefício da criança e do adolescente necessitados de proteção e
para garantia dos seus direitos reconhecidos em lei.

A proposição é de caráter meramente autorizativo, e de outra
maneira não poderia ser, pois trata de ato reservado exclusivamente
ao Governador do Estado, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da
Constituição Estadual a ele atribui a competência privativa de dispor
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei, por
dispor de poder discricionário para a tomada de ações administrativas,
adotará ou não a medida nela consubstanciada. E, diante da
manifestação negativa da Secretaria de Planejamento e Gestão, o
certo é que a futura lei se tornará inócua.

Dessa forma, este relator entende não ser razoável contrariar as
diretrizes traçadas pelo Executivo, que têm apoio legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelaantijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°417/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Ermano

Batista - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°430/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.684/2001, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, cujo
atendimento se deu em 2/6/2003.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel
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constituído de terreno urbano edificado, com área de 329,95m2,
doado ao Estado pelo Município de Poço Fundo, em 1978, sem
constar qualquer gravame no instrumento público de transferência de
domínio.

A proposição estabelece, respectivamente, no parágrafo único do
art. 1 0 e no art. 20 , que a doação se destina a utilizar o imóvel para
abrigo de órgão da administração municipal e que ocorrerá a sua
reversão ao patrimônio do Estado se tal fim não lhe for dado
decorridos três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art.
37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública e dá outras providências, que
exige, para alienação de tais bens, a autorização legislativa e a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Cabe esclarecer que, solicitada a se manifestar sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declaram-se
contrária à medida por considerá-la inconveniente e inoportuna, pois a
Polícia Militar do Estado, a que se encontra vinculado o imóvel, o tem
como sede e não dispõe de outro local apropriado para esse fim.

A proposição é de caráter meramente autorizativo, e de outra
maneira não poderia ser, pois se trata de um ato reservado
exclusivamente ao Governador do Estado, uma vez que o art. 90,
inciso XIV, a ele atribui a competência privativa de dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada. E, diante da manifestação negativa da Secretaria de
Planejamento e Gestão, o certo é que a futura lei se tornará inócua.

Dessa forma, esta Comissão entende não ser razoável contrariar o
interesse do Chefe do Poder Executivo, pelo que a proposição não
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deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade e pela

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°430/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N°495/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°
49512003, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.086/2000, objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Pirapora o imóvel que menciona.

Publicada em 4/4/2003, no "Diário do Legislativo", a matéria foi
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que o baixou
em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para
que se manifestasse sobre a medida. Recebida a resposta, este
colegiado deverá proceder ao exame preliminar da matéria com
relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no art. 1 0 do projeto é constituído de terreno sem

edificação, com área de 2.970m 2, registrado sob o n°943, às f Is. 128 e
129 do Livro 3-A, conforme certidão expedida pelo Serviço de Registro
de Imóveis da Comarca de Pirapora. Fora transferido ao patrimônio do
Estado pelo município no qual se situa por meio do instituto de doação
pura e simples.

Sob o domínio do Estado, ali foram instaladas cadeia pública e
delegacia, cujos serviços foram transferidos posteriormente para outro
local, sendo os prédios ociosos demolidos.

Na diligência encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, gestora do patrimônio do Executivo mineiro, obtivemos
resposta contrária à doação, porque a Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, órgão vinculante do imóvel, possui interesse na sua
utilização.

Devemos ponderar que, subjacente a qualquer forma de alienação
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de bens de propriedade do Estado, deve haver relevante interesse
público e autorização legislativa, exigências contidas no art. 18,
"caput", da Constituição mineira e no art. 17 da Lei Federal n.° 8.666,
de 21/6/93, cujos preceitos regulam a matéria.

Ponderamos ainda que, além dessas exigências, o objeto da doação
não pode estar afeto ao uso comum do povo, nem ao atendimento de
finalidade administrativa especial.

Concernente ao exame a cargo desta Comissão, verificamos que o
imóvel tem destinação pública, conforme manifestação da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, encontrando, assim, sérias
restrições à transferência da sua titularidade, pois, afeto ao serviço
público, torna-se inalienável, imprescritível e impenhorável.

Assim, a mera autorização do Legislativo, sem a possibilidade de
fazer a transferência de domínio, faz com que editemos diploma
autorizativo que, embora vigendo, seria ineficaz. A norma, assim
editada, perderia a sua característica essencial, que é a de modificar a
ordem jurídica já existente e a de vincular condutas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°495/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.

• Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria
Tereza Lara - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°498/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°

498/2003, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.968/2002, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Rio Vermelho o imóvel que especifica.

Desarquivado, foi publicado em 4/4/2003 no "Diário do Legislativo" e
encaminhado a esta Comissão, que o baixou em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre
a medida. Em posse da resposta, este colegiado passa ao exame
preliminar da matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional
e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata a proposição em comento de prover a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa alienar, em
favor do Município de Rio Vermelho, o imóvel de 10.000m2,
destinando-o à construção de creche para atender à população
carente da região.

Devemos ressaltar que qualquer alienação envolvendo propriedade
do Estado deve ser feita com observância simultânea do disposto no
art. 18, "caput", da Constituição mineira e no art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93. Tais dispositivos estabelecem que a transferência
de titularidade deve satisfazer o interesse público, e a norma
autorizadora indicará o objeto da alienação e os limites a serem
observados para sua efetivação, desde que o bem não esteja
destinado ao serviço público.

Quanto ao primeiro quesito, entendemos ter sido atendido pelo
agente donatário, que promete destinar o imóvel para construção de
creche comunitária.

Da classificação oferecida pelos arts. 99 e 100 do Código Civil
Brasileiro para os bens públicos, apenas podem constar do contrato
civil de doação os que constituírem patrimônio disponível da
administração.

Quanto a isso, integra os autos do processo a Nota Técnica n° 35,
de 2003, na qual está inscrito parecer contrário proferido pela
Secretaria de Planejamento e Gestão, informando que o referido bem
está destinado aos serviços da Secretaria da Educação, que o
utilizará para instalação do Centro de Educação Continuada Mestra
Chiquinha Carvalhais e da Escola Estadual Dr. Afonso Pena Júnior,
ambos localizados no Município de Rio Vermelho.

Dessa forma, não demonstrando o Executivo disposição para alienar
o bem, a norma, caso fosse editada para autorizá-lo a celebrar o
respectivo contrato, não seria eficaz. A futura lei não teria a sua
característica essencial de inovar o universo jurídico, restando inócua.

Em vista disso, temos de considerar inapropriada a autorização legal
para efetivar a aludida transferência ao patrimônio do Município de Rio
Vermelho.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 498/2003.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°517/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.876/2001, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Pirapetinga o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 4/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, o que se deu
em 25/7/2003.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel

constituído de terreno urbano, com área de 592m 2, doado ao Estado
pela Câmara Municipal de São José de Além Paraíba, em 1918, sem
constar qualquer gravame no instrumento público de transferência de
domínio.

A proposição estabelece, no parágrafo único do art. 1° e no art. 2°,
respectivamente, que a doação destina-se a possibilitar a utilização do
imóvel para abrigo de biblioteca pública municipal e espaço cultural e
que ocorrerá a sua reversão ao patrimônio do Estado se tal fim não
lhe for dado decorridos três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação.

Na ordem constitucional, ressaltamos o estatuído pelo art. 18 da
Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, devemos atentar para o que está
prescrito no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, que exige, para
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alienação de tais bens, autorização legislativa e subordinação do
contrato ao atendimento do interesse público.

Cabe esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão declara-se contrária à medida,
considerando-a inconveniente e inoportuna, pois a Polícia Civil do
Estado, órgão vinculante do imóvel, possui interesse na sua utilização.

A proposição é de caráter meramente autorizativo, e de outra
maneira não poderia ser, pois trata de ato reservado exclusivamente
ao Governador do Estado, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da
Constituição Estadual a ele atribui a competência privativa de dispor
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei, o
Governador, por dispor de poder discricionário para a tomada de
decisões administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada. E, diante da manifestação negativa da Secretaria de
Planejamento e Gestão, o certo é que a futura lei se tornará inócua.

Dessa forma, este relator entende não ser razoável contrariar o
Chefe do Poder Executivo, pois isso configuraria ingerência sobre
negócio de sua inteira responsabilidade constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°517/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°929/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Presidente Olegário o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/8/2003 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Por solicitação deste órgão colegiado, o projeto foi baixado em
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diligência ao Secretário de Estado de Governo e ao Prefeito
Municipal de Presidente Olegário, para que se manifestassem sobre a
pretendida alienação.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel

constituído de terreno urbano edificado, com área de 10.000m2,
situado no Município de Presidente Olegário, doado ao Estado pelo
ente municipal, em 1990, para que nele fosse construída uma escola.

O agente donatário deu cumprimento à destinação prevista e,
posteriormente, através da Resolução n° 8.150/97, a escola ali
instalada foi municipalizada, por isso o respectivo imóvel foi cedido ao
município por meio de contrato de cessão de uso.

Agora, o Prefeito de Presidente Olegário pretende que o bem seja
transferido ao patrimônio municipal para que possa, sem entraves
jurídicos, dar manutenção e efetuar serviços de melhoria na Escola
Municipal Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho, que ali se
encontra instalada.

Em nota técnica, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
manifestou-se favoravelmente à doação, uma vez que a Secretaria de
Estado da Educação, órgão a que está vinculado o imóvel, também se
pronunciou no mesmo sentido.

No plano constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, exige,
além disso, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse
público. A respeito desse requisito, lembramos que o parágrafo único
do art. 1 0 do projeto estabelece destinação do imóvel condizente com
o interesse público, a saber: funcionamento de unidade de ensino da
rede municipal. Correlato a esse mandamento, o art. 2 0 da proposição
impõe a reversão do objeto ao patrimônio do Estado se, decorridos
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o
agente donatário não lhe der a destinação prevista em lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 92912003.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.190/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
pretende acrescentar o inciso IV ao art. 2 0 da Lei n o 11.868, de
28/7/95, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de
mama e do câncer ginecológico.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/10/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão
para ser analisado quanto aos seus aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
A proposição pretende acrescentar dispositivo à Lei n° 11.686, de

1995, assegurando às mulheres que tenham sofrido mutilação parcial
ou total da mama, decorrente da utilização de técnicas aplicadas ao
tratamento de câncer, direito a cirurgia plástica reconstrutiva.

O projeto busca defender princípios fundamentais do estado
democrático de direito que militam em prol da consolidação da
dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, como
determina a Constituição Federal nos seus ais. 1°, inciso III, e 30
inciso IV. A esses dispositivos destacados, alinha-se o ai. 24, inciso
XII, que atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa
da saúde.

Todavia, a Lei Federal n° 9.797, de 6/5/99, dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de
unidades integrantes do Sistema único de Saúde - SUS - nos casos
de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. Essa lei determina,
no seu ai. 1°, que "as mulheres que sofrerem mutilação total ou
parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de
câncer, têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva". No seu art. 2°,
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ficou estabelecido que "cabe ao Sistema único de Saúde - SUS -,
por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar
serviço de cirurgia plástica reconstrutiva da mama, prevista no art. 1°,
utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias".

Nesse passo, considerando as disposições contidas no inciso XII e
no § 1° do art. 24 da Constituição da República, que estabelece a
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, a lei federal
destacada adquire o "status" de norma geral da União, portanto, lei
nacional, de observância obrigatória por todos os entes federados.

Desse modo, fica evidenciado que a demanda objetivada na
proposição já constitui direito assegurado ao usuário do serviço de
saúde, por força das diretrizes estabelecidas para o SUS, que é
definido, no art. 4° da Lei Federal n° 8.080, de 1990, a chamada Lei
Orgânica da Saúde, como o "conjunto de ações e serviços de saúde
prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder
público".

Além disso, por força do disposto no art. 9 0 da mesma lei, que
regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde,
a direção do SUS é única, sendo exercida, em cada Estado, pela
respectiva Secretaria da Saúde ou órgão equivalente. Estabelece,
ainda, no seu art. 17, incisos 1 e III, que compete à direção estadual do
SUS, ou seja, à Secretaria da Saúde, promover a descentralização,
para os municípios, dos serviços e das ações de saúde, bem como
prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde. Pela leitura do dispositivo,
fica claro que compete à Secretaria da Saúde, órgão do Poder
Executivo diretamente subordinado ao Governador do Estado,
executar ações e programas voltados para a saúde.

Há que se considerar, ainda, que a doutrina do direito aponta como
características essenciais da lei a generalidade, a obrigatoriedade e o
seu conteúdo de novidade no mundo jurídico; ora, se o projeto em
estudo não traz novidade no mundo jurídico, fica evidenciada a sua
inocuidade. Desse fato decorre a sua antijuridicidade, uma vez que é
contrário ao direito legislar sobre tema já tratado em lei. Por ser
contrário ao direito, não pode o projeto prosperar no universo jurídico
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vigente.

Para finalizar, também o princípio da razoabilidade, expresso no
"caput" do art. 13 da Carta política mineira, deve aqui ser destacado
para respaldar o parecer deste relator. Ora, em nada se mostra
razoável acionar o parlamento estadual para dar prosseguimento ao
processo legislativo do qual resultará a edição de lei inócua. É este o
caso.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.190/2003.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.238/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
• Mensagem n° 12612003, contendo o projeto de lei em tela, que visa
• doar a Maria Helena Pinto Lima da Silva e outros o imóvel que
especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 14/11/2003, vem a matéria
a esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos
seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de obter deste parlamento a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar imóvel com área de
10.000m2 e benfeitorias situado na Fazenda Santa Terezinha, no
Município de Tabuleiro, a Maria Helena Pinto Lima da Silva e outros, e
revogar a Lei n° 14.504, de 19112/2003, sancionada com erro material
concernente à omissão de um sobrenome da donatária, oque veio a
prejudicá-la, pois, dessa forma, não pôde ser efetuada a transferência
de domínio do bem.

A autorização legislativa, controle sobre os atos do Poder Executivo
exercido "a priori" por este parlamento, vem atender aos preceitos
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constitucionais e administrativos que versam sobre a matéria.

Na espécie, citamos o art. 18 da Carta mineira e o art. 17 da Lei
Federal n°8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública.

Como já foi especificado no início desta fundamentação, trata-se de
retificação do nome da donatária, Maria Helena Pinto Lima da Silva,
incompleto na lei a ser revogada, para que ela possa efetuar a
transferência do domínio do imóvel, pois essa garantia legal não se
pode impedir por simples lapso. Além do mais, a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica n° 84/2003,
manifesta-se favoravelmente à referida doação, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão vinculante do imóvel,
solicitou a sua desvinculação por não possuir interesse em utilizá-lo, já
que se trata de área rural situada dentro de propriedade de herdeiros
dos doadores, sujeita a ser invadida em decorrência de ociosidade do
terreno.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que disciplinam a matéria, não encontramos óbices constitucional nem
legal à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.238/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonidio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.312/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso VI, da
Constituição do Estado, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, para a devida apreciação, o projeto de lei em tela, que visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o
imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18112/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art.
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102, III, 'a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem imóvel público ao patrimônio do Município de Três
Pontas, constituído de terreno com área de 10.000m 2, doado ao
Estado em 1949, por particulares, sem reserva alguma.

No imóvel funcionou a Escola Estadual de Faxina, cedida ao
município em 1998, em decorrência da municipalização do ensino e
nucleada posteriormente para a Escola Municipal Professor Vieira
Campos. Atualmente, o local abriga a Associação de Assistência a
Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas - Centro Social
RENASCER, que trata dependentes químicos.

De acordo com nota técnica juntada ao processo e formulada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de
Estado de Educação - à qual se encontra vinculado o imóvel - já havia
solicitado a sua desvinculação, por não haver projetos para utilizá-lo.
Em razão disso e pelas características físicas do bem, esse órgão
pronunciou-se favoravelmente à sua alienação.

De acordo com o art. 2 0 do projeto, o imóvel destina-se ao
funcionamento de estabelecimento educacional ou com finalidade
social.

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e é
requisito essencial para a realização do contrato de doação, estando
prevista no art. 18 da Constituição do Estado.

A Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos
da administração pública, ao tratar das alienações, no art. 17,
estabelece as normas que deverão ser observadas pela
administração, merecendo destaque o inciso 1 desse artigo, que impõe
a necessidade de autorização legislativa quando se tratar de
alienação de bem imóvel, condicionada à existência de interesse
público devidamente justificado, além da certeza de estar o objeto
doado sem destinação ou ocioso.

Verificamos que o imóvel está sem destinação pública e o interesse
que envolve a operação está evidenciado pelo fato de que o município
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pretende utilizar-se dele para um fim de interesse público.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve estar revestido de garantia, que, no caso,
está prevista no art. 30 do projeto em questão, ao estabelecer o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se no termo
avençado não lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.312/2003, na
forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
• Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria
•Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.331/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sidinho do
Ferrotaco, dispõe sobre a convocação de consumidores para
saneamento de veículos automotores e dá outras providências.

Publicado em 20/12/03, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende disciplinar os procedimentos para

a convocação de proprietários e usuários de veículos automotores,
por parte das montadoras ou dos fornecedores de peças, para
verificação ou correção de defeitos de fabricação.

Conforme se verifica dos termos do projeto, são estabelecidos
procedimentos a serem adotados tanto pelas montadoras de veículos
quanto pelas instâncias de proteção e defesa do consumidor do
Estado.

Torna-se importante observar, nesta oportunidade, que a
convocação de consumidores para reparação de defeitos de
fabricação dos veículos se tem tornado cada vez mais freqüente. Essa
prática se explica em razão das constantes reclamações por parte dos
consumidores contra o que se tem estabelecido nas condutas dos
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agentes responsáveis pela regulação do mercado de consumo e,
também, contra os riscos que os problemas oriundos dos vícios de
fabricação podem acarretar para os fabricantes, tendo em vista a
possibilidade do pagamento de indenizações decorrentes dos
chamados acidentes de consumo.

Em que pese à preocupação do autor da proposta em adotar
mecanismos de proteção do consumidor no Estado, a matéria já se
encontra disciplinada, no âmbito federal, conforme veremos mais
adiante.

A Lei n° 8.078, de 15/9/90, ao dispor sobre a qualidade de produtos
e serviços e sobre a reparação dos danos causados aos
consumidores, assim dispõe:

"Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo
produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1 0 - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à
sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários".

Minudenciando a disposição constante no art. 10 da citada norma
jurídica, o Ministério da Justiça editou, em 24/8/2001, a Portaria n°
789, que regula a comunicação, no âmbito do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC -, relativa à periculosidade
de produtos e serviços já introduzidos no mercado de consumo,
prevista no art. 10, § 1 0, da Lei n° 8.078, de 1990. E importante
observar que esse órgão governamental utilizou, para tal finalidade, a
prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 106, 1, do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, editando, outrossim, o
mencionado ato normativo.

Na lição de Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro",
23a ed., pág.158, Malheiros Editores), "atos administrativos normativos
são aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando à
correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a
norma legal a ser observada pela Administração e pelos
administrados. Esses atos expressam em minúcia o mandamento
abstrato da lei, e o fazem com a mesma normatividade da regra
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legislativa, embora sejam decretos regulamentares e os
regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias de
conteúdo geral".

Constata-se, desse modo, que os dispositivos constantes no projeto
em análise guardam estreita consonância com as normas previstas na
citada portaria, não apresentando O projeto um dos principais
elementos definidores da norma jurídica que consiste, exatamente, na
sua característica inovadora.

EI	 Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antuuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.331/2003.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.367/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, estabelece
prazo para o envio da guia de pagamento do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/2/2004, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende disciplinar a cobrança do IPVA,

como também do seguro DPVAT e da Taxa de Licenciamento de
Veículo, consolidando em uma guia única a documentação relativa
aos mencionados débitos.

Ao fundamentar o projeto, a autora faz alusão ao fato de o
proprietário de veículo automotor ser obrigado a manter, em sua
posse, um significativo volume de papéis, até seis comprovantes
distintos, relativos aos pagamentos das parcelas de IPVA, DPVAT e
Taxa de Licenciamento, além do certificado de registro do automóvel.
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Observa-se que a proposta em análise tem o objetivo não apenas

de racionalizar a cobrança do imposto, taxa e prêmio de seguro
gerados pela propriedade do veículo, como também facilitar a vida do
contribuinte, proporcionando a informação clara e precisa sobre os
valores e as datas de vencimento das parcelas, o que,
obrigatoriamente, deverá constar na guia única.

E importante ressaltar que não se insere na órbita de competência
desta Comissão a análise acerca da conveniência e da oportunidade
das medidas propostas, mas, tão-somente, a pertinência do projeto
sob o aspecto jurídico, constitucional e legal.

Por certo, as comissões de mérito a que a matéria foi distribuída,
quais sejam as Comissões de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deverão
proceder a uma avaliação acurada da proposição, com o objetivo de
verificara conveniência, tanto para o Fisco quanto para o contribuinte,
caso as medidas propostas sejam adotadas.

A instituição do IPVA é de competência privativa dos Estados e do
Distrito Federal, conforme a disposição constante do art. 155, III, da
Constituição da República.

Obediente ao princípio da legalidade, que preconiza a instituição de
toda e qualquer exação de natureza tributária por meio de lei, esta
Casa Legislativa fez editar a Lei n° 14.937, de 23/12/2003, que institui
o IPVA e dá outras providências, em consonância com o disposto no
art. 61, III, da Constituição do Estado.

Não havendo impedimento à instauração do processo legislativo por
iniciativa parlamentar, deve-se concluir que também se insere no rol
de prerrogativas do Poder Legislativo o disciplinamento relativo à
cobrança do tributo, conforme pretendido pela autora do projeto,
mediante a formulação da proposta em análise.

Ressalva-se, contudo, a parcela relativa ao seguro DPVAT cuja
cobrança cabe à Federação Nacional das Seguradoras - FENASEG -,
o que motiva a apresentação da Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei ri 0 1.367/2004 com
a Emenda n° 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA N° 1
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Suprima-se do art. 2° a expressão "ao seguro obrigatório".
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.377/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria da Deputada Lúcia Pacífico,
pretende alterar a Lei n° 14.937, de 23/12/2003, que trata do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20/2/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao alterar o dispositivo constante no § 2 0 do art. 70 da Lei n° 14.937,

a proposição em tela estabelece como valor máximo do veículo
usado, para fins de cálculo do IPVA, aquele apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas, constante na tabela FIPE.

A legislação atual que versa sobre a matéria tem como base de
cálculo do imposto os dados constantes no levantamento dos preços
dos veículos efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda, a partir
de dados colhidos no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora.

Conforme consta na justificação do projeto, a adoção do parâmetro
que se pretende estabelecer faz justiça aos proprietários de veículos
automotores, que, muitas vezes, se vêem compelidos a pagar um
imposto que tem como base de cálculo um valor do bem que chega a
superar 30% do seu efetivo preço de venda no mercado de consumo.

Ainda segundo a autora do projeto, 21 Estados da Federação já
adotam os dados colhidos pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, entidade ligada à Universidade de São Paulo, como
parâmetro para cálculo do imposto incidente sobre a propriedade dos
veículos automotores.

O IPVA é um tributo cuja instituição compete exclusivamente aos
Estados e ao Distrito Federal, nos termos do art. 155, III, da
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Constituição da República.

Esta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe
são asseguradas pelo art. 61, III, da Constituição mineira, editou a Lei
ri0 14.937, que define as alíquotas do imposto, o fato gerador, as
hipóteses de isenção tributária e os mecanismos adotados para a
valoração dos veículos, conforme ficou evidenciado.

O que se pretende com a aprovação da proposta, em última análise,
é a alteração da norma tributária relativa ao IPVA, não existindo
vedação a que se instaure o processo legislativo por iniciativa
parlamentar, conforme ocorre no caso em tela.

Estas razões de ordem jurídica e constitucional nos levam a opinar
favoravelmente ao trâmite da proposta em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.377/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.397/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 182/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Alfenas.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de
459,34m2, situado entre a Escola Estadual Professor Levindo Lambert
e a Escola Estadual Judith Viana, naquele município, registrado sob o
n° 549, a fls. 4 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Alfenas.

O referido imóvel destina-se a ser utilizado como via pública,
denominada Rua João Florentino da Silva.

Cumpre esclarecer que essa autorização legislativa atende ao
disposto no art. 18 da Constituição Estadual e no art. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitação e contratos
da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos exigidos por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no esforço do Executivo local em regularizar a
ocupação da área, que vem sendo utilizada pelo Município de Alfenas
como via pública.

Por outro lado, o art. 3 0 do projeto reveste de garantias a presente
doação, pois estabelece que, descumprida a causa de finalidade,
ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Destacamos, ainda, que o art. 2 0 da proposição determina ser o
imóvel em tela inalienável, o que julgamos dispensável, pois o
impedimento para transmissão é característica básica do regime
jurídico dos bens públicos, especialmente de bens de uso comum. Em
decorrência, apresentamos a Emenda n° 1 para suprimir o citado
dispositivo.

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

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.397/2004 com
a Emenda n° 1, que apresentamos..

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 272/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
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institui mecanismos de incentivo ao ingresso de setores
etnorraciais historicamente discriminados em estabelecimentos de
ensino público estadual de ensino superior. A proposição foi anexada,
por semelhança, aos Projetos de Lei n

o
s 580, 662, 951 e 1.117/2003.

A matéria foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, da
Comissão de Direitos Humanos. Na análise da mesma Comissão, no
20 turno, foi apresentado o Substitutivo n° 1 ao vencido no 10 turno.

A requerimento do autor da proposição principal, Deputado Paulo
Piau, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer no 20
turno, nos termos do "caput" do art. 183 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, na forma do vencido no 1° turno,

pretende instituir reserva de vagas nas universidades estaduais,
UEMG e UNIMONTES, em benefício de candidatos carentes,
afrodescendentes, indígenas e portadores de deficiência.

Diante dos dados estatísticos disponíveis, das percucientes
discussões ocorridas contemporaneamente em âmbito nacional e em
face dos elaborados estudos apresentados pelas comissões
precedentes em sua análise da matéria, revela-se fartamente
demonstrada a pertinência de se instituírem ações afirmativas no
campo da educação em benefício dos grupos sociais e étnicos menos
favorecidos, como forma de possibilitar a concretização do princípio
constitucional da igualdade.

As discussões nesta Casa objetivando a criação de um mecanismo
de cotas tiveram início no ano de 2001, com a apresentação do
Projeto de Lei n° 1.826/2001, que pretendia instituir mecanismos de
incentivo ao acesso de setores etnorraciais historicamente
discriminados em estabelecimentos de ensino superior público.
Revitalizada, nessa oportunidade, a abordagem da matéria, mediante
a contribuição trazida pelos projetos anexados e um maior
envolvimento das comissões durante a tramitação, visível foi o
enriquecimento do teor da proposição original. Por esses motivos, a
discussão, neste momento, prescinde de arrazoados teóricos mais
aprofundados.

Dessa forma, procuraremos centrar nossa análise em alguns pontos
da matéria que consideramos que merecem, a nosso ver, um novo
tratamento, consubstanciando, ao final, o Substitutivo n° 2 ao vencido



243
no 1 o turno.

Assim, passamos a descrever, a seguir, os aspectos que
consideramos relevantes na nossa análise:

1. Defendemos a extensão da reserva de vagas aos cursos técnicos
de nível médio mantidos pelas instituições de ensino superior
estaduais. Em recente estudo da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, constatou-se que a elitização no acesso aos cursos
superiores ocorre também nos cursos voltados para a educação
profissional, que, não tendo o caráter universalizante do ensino médio
regular, constituem, como a educação superior, um meio
preponderante de inserção no mercado de trabalho. Consideramos
pertinente, portanto, que o acesso aos cursos técnicos oferecidos
pelas universidades possa ser também democratizado, mediante a
implantação do mecanismo de cotas.

2. A autodeclaração deve também ser adotada na identificação dos
candidatos indígenas, pois a referência à ascendência pré-colombiana
não esclarece de tato a condição do índio, principalmente no caso dos
índios integrados à comunhão nacional, como referido no Estatuto do
índio. Tal ascendência não poderia, nos casos em que não há registro
civil distinto para o índio, ser provada pelo candidato, mas tão-
somente declarada.

3. O Substitutivo n° 1 ao vencido, apresentado pela Comissão de
Direitos Humanos, inclui reserva de vagas para egressos do sistema
prisional e para adolescentes que tenham cumprido medida
socioeducativa no Estado. Não apoiamos esse intento, por considerar
que o objetivo precípuo das ações afirmativas é contribuir para
impulsionar os segmentos da população que se encontram em
desvantagem social em razão de sua condição econômica
desprivilegiada ou em face da discriminação histórica a que possam
estar sujeitos por motivo de raça ou compleição física.

4. Propomos, outrossim, novos critérios e diversa distribuição dos
percentuais para reserva de vagas, com critérios diferenciados para a
UEMG e para a UNIMONTES, tendo em vista que a região de atuação
das duas universidades é distinta, com relação ao aspecto
socioeconômico. Nas regiões Norte e Jequitinhonha-Mucuri deve
prevalecer a reserva de vagas estritamente para candidatos carentes,
em razão de ser constatável que alunos de todas as classes sociais
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são oriundos de escolas públicas. Ao fixar percentual para
candidatos egressos de escolas públicas, correr-se-ia o risco de estar
privilegiando pessoas economicamente mais abastadas, o que foge à
meta da ação afirmativa que se pretende instituir. O mesmo não
ocorreria nas regiões atendidas pela UEMG, em que freqüentemente
coincidem as condições de ser carente e estar matriculado na rede
pública de ensino. Com relação às cotas para afrodescendentes e
indígenas, defendemos que o resgate histórico em favor da
comunidade negra deve se dar independentemente da condição
socioeconômica, pois promover a ascensão nesses termos seria
apenas um aspecto que configura esse resgate. E preciso também
restaurar a dignidade, a integridade memorial, física e psicológica
desse segmento atingido pela herança criminosa do racismo e da
exclusão social.

5. O Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, também
altera o critério definidor de carência, elevando o valor "per capita"
aprovado no vencido no 1 0 turno. Propomos, no Substitutivo n° 2, que
seja considerada, para efeito da definição de carência, a renda "per
capita" de até meio salário mínimo, uma vez que, segundo dados
fornecidos pelo Atlas de Desenvolvimento Humano de 2000,
predomina nas regiões Norte e Jequitinhonha-Mucuri - região de
atuação da UNIMONTES - a renda "per capita" de até meio salário
mínimo vigente.

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

272/2003 no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2 ao vencido no 1°
turno, que apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Direitos Humanos.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - destinarão
cotas de vagas nos cursos de graduação e nos cursos técnicos de
nível médio por elas mantidos para os candidatos comprovadamente
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carentes, egressos de escolas públicas, portadores de deficiência,
afrodescendentes e indígenas, nos termos desta lei.

Art. 2 0 - Para efeito desta lei, considera-se:
- carente o candidato que comprove ter renda "per capita" de até

meio salário mínimo nacional, calculada pela razão entre o rendimento
familiar total e onúmero de pessoas do grupo familiar residentes no
mesmo domicílio;	 -

II - afrodescendente e indígena o candidato que assim se declarar,
observadas outras exigências estabelecidas pela instituição de ensino;

III - portador de deficiência o candidato assim caracterizado nos
termos da Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000;

IV - egresso de escola pública o candidato que tenha cursado o
ensino médio integralmente na rede pública.

Art. 3° - A UEMG reservará, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por
cento) das vagas oferecidas, assim distribuídas:

- 20% (vinte por cento) destinadas a candidatos af rodescen dentes
e indígenas;

II - 20% (vinte por cento) destinadas a candidatos oriundos da rede
pública de ensino;

III - 5% (cinco por cento) destinadas a candidatos portadores de
deficiência.
• Art. 40 - A UNIMONTES reservará, no mínimo, 45% (quarenta e
cinco por cento) das vagas oferecidas, assim distribuídas:

- 20% (vinte por cento) destinadas a candidatos afrodescendentes
e indígenas;

II - 20% (vinte por cento) destinadas a candidatos comprovadamente
carentes;

III - 5% (cinco por cento) destinadas a candidatos portadores de
deficiência.

Parágrafo único - As instituições de ensino terão autonomia para
aumentar os percentuais estabelecidos nos incisos 1 e II dos arts. 3 0 e
40 , de forma diferenciada por curso, turno e região de oferta, conforme
a composição étnica e socioeconômica da população abrangida pela
circunscrição regional da instituição e o perfil da clientela de cada
curso, visando a promover uma distribuição equânime de
oportunidades de ingresso nos cursos que apresentam maior
demanda.
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Art. 50 - O edital do processo seletivo especificará as condições

para inscrição em cada categoria definida no art. 2 0 e o número de
vagas reservadas por esta lei, observados os percentuais definidos
nos arts. 30 e 40 .

§ 1° - Quando a aplicação dos percentuais resultar em número
fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos), para o número inteiro subseqüente, e a fração inferior a 0,5
(cinco décimos), para o número inteiro anterior, assegurando-se, no
mínimo, uma vaga por categoria a que se referem os arts. 3 0 e 40
desta lei.

§ 20 - Em caso de empate entre os concorrentes à última das vagas
reservadas para as categorias abrangidas nos arts. 30 e 41 , será dada
a preferência ao candidato mais carente.

Art. 60 - Para fazer jus a vaga reservada nos termos desta lei, o
candidato deverá:

- atender os requisitos legais para admissão nos cursos de
graduação e nos cursos técnicos de nível médio oferecidos pela
instituição pública estadual de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato portador de deficiência, as disposições da Lei n° 14.367, de
19 de julho de 2002;

III - declarar expressamente a sua condição e a categoria em que
concorre, vedada a inscrição em mais de uma das categorias
previstas nesta lei.

§ 1° - O candidato que não comprovar o atendimento dos requisitos
previstos nesta lei poderá:

- optar pela desistência do concurso vestibular, caso em que lhe
será ressarcido o valor pago como taxa de inscrição, se houver, no
prazo de cinco dias úteis contados do protocolo do pedido;

II - concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos
que não se inscreveram em qualquer das categorias previstas nesta
lei.

§ 2° - No caso de candidato podador de deficiência, a instituição de
ensino avaliará, previamente à realização do processo seletivo, a
compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da
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deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 70 - Para o preenchimento das vagas reservadas nos termos
desta lei, será adotada lista de classificação autônoma.

§ 1° - Os candidatos beneficiados pela reserva de vagas de que trata
esta lei não selecionados no número de vagas reservadas serão
agregados à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 2° - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 80 - A instituição de ensino que receber aluno portador de
deficiência cumprirá os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor e tomará providências para
adequar os serviços didático-pedagógicos e administrativos às
necessidades do aluno.

Parágrafo único - Caberá à instituição de que trata o "caput" deste
artigo promover a capacitação de recursos humanos e realizar as
adaptações necessárias em sua infra-estrutura, de modo a possibilitar
a plena integração do aluno portador de deficiência à vida acadêmica.

Art. 90 - A instituição de ensino implantará, quando necessário,
mecanismos para subsidiar o progresso acadêmico dos estudantes
beneficiados pela reserva de vagas instituída por esta lei, conforme
critérios objetivos de avaliação e de forma a garantir o progressivo
nivelamento entre os percentuais de ingresso e de diplomação.
Art. 10 - Estende-se às fundações agregadas à UEMG a

obrigatoriedade da reserva de vagas de que trata esta lei.
Art. 11 - O prazo de vigência desta lei é de vinte anos, iniciada a

partir do ano subseqüente ao de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton

Prado - Ana Maria Resende.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°812/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em comento, do Deputado Luiz Fernando Faria,
altera a redação do art. 1° da Lei n°2.953, de 16/11/63, que institui o
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"Dia de Santos Dumont", a ser comemorado em 23 de outubro.

Aprovado no 1° turno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 20 turno, nos termos do art. 189, e/co art. 102, VI, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A aproximação das celebrações do centenário do vôo realizado pelo

14 Bis, na França, suscita a apresentação do projeto de lei que
pretende homenagear seu criador, o brasileiro que se tornou mito
popular na Paris do século XX, não só pelos seus feitos como pela
sua generosidade, tendo sido reconhecido em todo o mundo.

A história de Alberto Santos Dumont confunde-se com a conquista
dos ares. Voar pelos céus foi um sonho do homem. São prova disso
as figuras míticas da antigüidade, como Dédalo e ícaro, na Grécia
Antiga, Mercúrio, na mitologia romana, Thor, para os povos nórdicos.
O homem já havia conquistado terras e águas, mas os céus eram
espaço reservado aos pássaros.

Santos Dumont, inventor nato, obstinado e corajoso, mudou o rumo
da história. Por isso, faz parte da galeria dos pioneiros dos grandes
feitos da humanidade. Defendeu a importância da aviação no
estreitamento das relações comerciais entre as nações, empenhando-
se em propagar a locomoção aérea. Entretanto, decepcionou-se
profundamente com o uso bélico do avião, por ocasião da Primeira
Guerra Mundial.

Sem dúvida, o nosso aeronauta, homenageado em Paris com um
busto, merece o título de "Pai da Aviação". E justo que o art. 1° da Lei
n° 2.953 passe a adotar essa expressão.

Conclusão
Pelos motivos expressos, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n°812/2003, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator -

Leonídio Bouças.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Governadoria do Rotary Internacional - Distrito 4760
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pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary (Requerimento n°
2.290/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Sete Lagoas pelo transcurso de 50
anos de sua fundação (Requerimento n° 2.29812004, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Rio das Velhas - AMEV - pelo transcurso de 26 anos de sua fundação
(Requerimento n° 2.303/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães Pinto pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria da
Educação (Requerimento n° 2.310/2004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Sra. Maria Emília Rocha Mello pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Requerimento n°
2.311/2002, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Olavo Bilac Pinto Neto pelo excelente
trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de Ciência e
Tecnologia (Requerimento n° 2.312/2002, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer pelo excelente
trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Requerimento n° 2.313/2002, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com Odelmo Leão Carneiro Sobrinho pelo
excelente trabalho realizado noprimeiro ano à frente da Secretaria de
Agricultura (Requerimento n° 2.315/2002, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com Luiz Roberto Nascimento Silva pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria da
Cultura (Requerimento n° 2.316/2002, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Planejamento e Gestão (Requerimento n° 2.318/2002, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho pelo
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excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria
da Fazenda (Requerimento n° 2.319/2002, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. João Leite da Silva Neto pelo excelente
trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes (Requerimento n° 2.320/2002, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com José Carlos Carvalho pelo excelente
trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de Meio
Ambiente (Requerimento n° 2.321/2002, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria da Saúde (Requerimento n° 2.322/2002, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária (Requerimento n°
2.323/2002, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Agostinho Patrús pelo excelente
trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas (Requerimento n° 2.325/2002, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de Espinosa pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.338/2004, do Deputado Gil
Pereira);

de congratulações com o Município de Buritizeiro pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.340/2004, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com o Município de Jaíba pelo aniversário de sua
emancipação (Requerimento n° 2.341/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com o Município de Grão-Mogol pelo aniversário
de sua emancipação (Requerimento n° 2.342/2004, da Deputada Ana
Maria Resende);

de congratulações com o Município de Formoso pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.344/2004, do Deputado Antônio
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Andrade);

de congratulações com o Município de Lagoa Formosa pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.345/2004, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Arinos pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.346/2004, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Município de Bonfinópolis pelo aniversário
de sua emancipação (Requerimento n° 2.347/2004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Buritis pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.348/2004, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Município de Lagamar pelo aniversário de
sua emancipação (Requerimento n° 2.349/2004, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Município de Guimarânia pelo aniversário
de sua emancipação (Requerimento n° 2.350/2004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Guarda-Mor pelo aniversário
de sua emancipação (Requerimento n° 2.35112004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Rotary Club de Elói Mendes pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.352/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Formiga pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.35312004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Guaxupá pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.354/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cambuí pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.355/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cambuquira pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.356/2004, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Rotary Club de Candeias pelo

transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.357/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Carmo do Rio Claro pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.358/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Caxambu pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.359/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cláudio pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.360/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cristais pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°2.361/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cruzília pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.362/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Divinópolis pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.36312004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Alfenas pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.364/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Arcos pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.365/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Boa Esperança pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.366/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Bom Sucesso pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.367/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de São Lourenço pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.368/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo do Pará pelo
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transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.369/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Itanhandu pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.370/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Lagoa da Prata pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.37112004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de ltaúna pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.372/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Itapecerica pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.373/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Pouso Alegre pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.374/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo do Sapucaí
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.375/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Três Corações pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.376/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de São Tiago pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.377/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Poços de Caldas pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.378/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Piumhi pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.379/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Pimenta pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.380/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Oliveira pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.381/2004, do Deputado
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Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Monte Siâo pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.382/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Mateus Leme pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.383/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Machado pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.384/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Lavras pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.385/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Três Pontas pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n°
2.386/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Varginha pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento n° 2.387/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o IBAMA pelo transcurso do 150 aniversário
de sua fundação (Requerimento n° 2.388/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa CTBC Telecom pelo transcurso
do 50° aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.389/2004, do
Deputado Leonídio Bouças);

de congratulações com o Sr. Alvimar de Avila por sua eleição como
Presidente do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n°
2.390/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a revista "Encontro" pelo transcurso do
segundo aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.391/2004,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a escola de samba Estação Primeira de
Mangueira pela brilhante exibição no desfile das escolas de samba do
Rio de Janeiro (Requerimento n° 2.393/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Paulo Duarte Lopes Angélico pelo
lançamento da obra "Sucedâneos da Jurisdição Oficial"
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(Requerimento n°2.394/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao restaurante Xico da Kafua pelo transcurso do 23°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.396/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Minascentro pelo transcurso do 23° aniversário de
sua fundação (Requerimento n° 2.397/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Rádio Universitária FUMEC FM pelo transcurso do
terceiro aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.399/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Reitoria da UFMG pelo formatura da
primeira turma do curso de Agronomia do "Campus" Regional de
Montes Claros (Requerimento n° 2.404/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com o Município de Ubaí pelo transcurso do 411
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.406/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Olaria pelo transcurso do 41°
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.407/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de lbiaí pelo transcurso do 410
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.408/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Francisco Dumont pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.409/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Cristália pelo transcurso do
41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°2.410/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Botumirim pelo transcurso do
41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°2.411/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Carbonita pelo transcurso do
41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.412/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Varzelândia pelo transcurso
do 41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°2.413/2004,
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do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Rubelita pelo transcurso do
41 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.414/2004, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do 42 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.41 5/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Felício dos Santos pelo
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.417/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa pelo
transcurso do 500 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
2.418/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Colégio Loyola pelo transcurso de 61 anos de sua
fundação (Requerimento n° 2.452/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Indianápolis por sua
eleição como Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Paranaíba do Estado de Minas Gerais
(Requerimento n° 2.456/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Fundação Cultural de Belo Horizonte e o
Centro Universitário de Belo Horizonte pelo transcurso de 40 anos de
sua criação (Requerimento n° 2.459/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o jornal "Monte Sião" pelo transcurso de 31
anos de sua fundação (Requerimento n° 2.462/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Vale do Rio Doce pelo
lançamento do Projeto Educação nos Trilhos (Requerimento n°
2.463/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Syria Teixeira de Castro pelo
transcurso de seu 99° aniversário (Requerimento n° 2.467/2004, do
Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com Sra. Luziana Lanna, Presidente do Conselho
Estadual da Mulher, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher
(Requerimento n° 2.468/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Urucuia pelo transcurso do
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.469/2004, do
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Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Paiva, de Ouro
Fino, pelo transcurso de 95 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.477/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI - BH -
pelo transcurso de 40 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.478/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Felixlândia pelo transcurso
de 55 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.479/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Fiat do Brasil pelo anúncio do investimento de
R$3.000.000.000,00 no Estado e pelo transcurso de 31 anos de sua
fundação (Requerimento n° 2.480/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola Estadual Governador Milton Campos pelo
transcurso de 150 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.481/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Santo Tomás de Aquino pelo
transcurso de 50 anos de sua fundação (Requerimento n° 2.484/2004,
da Deputada Maria Olívia);

de aplauso à Fundação Gorceix pelo transcurso de 41 anos de sua
fundação (Requerimento n° 2.492/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Sra. Alaíde Lisboa de Oliveira pelo transcurso de seu
1000 aniversário (Requerimento n° 2.493/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o 140 Grupo da Artilharia de Campanha -
Grupo Fernão Dias, de Pouso Alegre, pelo transcurso de 86 anos de
sua criação (Requerimento n° 2.506/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva).

rÀ



258
BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 188 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 10/4/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Mauro Lobo
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n

os 1.511 a 1.515/2004 - Projeto de Resolução n° 1.516/2004 -
Requerimentos n os 2.621 a 2.647/2004 - Requerimento da Deputada
Marília Campos - Proposição não Recebida: Requerimento do
Deputado Doutor Viana - Comunicações: Comunicações da Deputada
Maria Olívia e dos Deputados Chico Simões, Wanderley Avila (3) e
Paulo Cesar - Comunicação não Recebida: Comunicação do
Deputado Chico Simões - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Padre João, Rogério Correia, Roberto Carvalho e Durval
Angelo - Questão de ordem - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase:
Abertura de Inscrições - Questões de Ordem - Designação de
Comissões: Comissão Especial dos Depósitos de Veículos
Apreendidos - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Marília Campos;
deferimento - Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento;
discurso do Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
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Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h10min, a lista

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

P Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de dar
ciência a V. Exa., bem como a este Plenário, do requerimento que
acabei de protocolar, com o seguinte teor: (- Lê:) "O Deputado que
este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja oficiado
ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado, para que
informe a esta Casa legislativa quais providências foram adotadas por
aquela Procuradoria em relação ao que se evidenciou no relatório final
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Instituto de Previdência dos
Servidores Militares.

Justificação: Nos anos de 1999 e 2000, este parlamentar participou,
na condição de autor e membro, da CPI do IPSM, instaurada a partir
de um requerimento seu, com o fim de proceder à apuração do desvio
de repasses das contribuições previdenciá rias, patronais e dos
segurados devidas àquele Instituto. Foram analisadas tanto as
parcelas descontadas dos segurados quanto as devidas pelo Estado
de Minas Gerais, e foi, ainda, avaliada a necessidade de correção na
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gestão financeira da entidade, especialmente no que tange à sua
política de benefícios.

Consta do relatório final daquela comissão parlamentar de inquérito,
publicado em 23/3/2000, especialmente no item 6 da conclusão, que
foi determinado: 'Remeta-se este relatório final ao Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao Governador do Estado, ao
Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas e
ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais' ("Minas
Gerais", 23 de março de 2000).

Tal remessa justificou-se em razão de o relatório apresentar
conclusão pela existência de elementos suficientes para sustentar
representação ao Ministério Público a fim de que aquele órgão, após
acurada análise, oferecesse a respectiva denúncia contra os
signatários do Termo de Acordo da Dívida do Estado para com o
IPSM, assinado em 18/12/98, e demais assessores governamentais,
todos supostamente incursos no art. 315 do Código Penal (dar às
verbas ou rendas públicas aplicação diversa daquela estabelecida em
lei), c/c o art. 10, inciso Xl, da Lei n° 8.429, de 1992 (é ato de
improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para
a sua aplicação irregular). A medida se justificou porque, de fato, a
CPI apurou que ocorreu retenção indevida das contribuições
previdenciárias do IPSM, o que causou prejuízos àquele órgão, bem
como aos seus segurados.

Grande relevância tem este requerimento, já que visa à ciência das
providências determinadas pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça em
face do Sr. Eduardo Azeredo, à época Governador deste Estado, bem
como de seus assessores, por terem firmado o mencionado Termo de
Acordo da Dívida, em época na qual o próprio Governador já tinha
ciência de que não mais responderia pelo Governo do Estado no
exercício seguinte, por não ter sido eleito no pleito daquele ano.

Por ora, o que se pretende é cobrar da Procuradoria-Geral de
Justiça de Minas Gerais os resultados das medidas adotadas em
razão do relatório da comissão parlamentar de inquérito àquele órgão
remetido.".

Sr. Presidente, essa é nossa questão de ordem.
Correspondência
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- O Deputado José Henrique, 1°-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando
informações a respeito do Requerimento n° 1.853/2003, da Comissão
de Saúde.

Do Sr. João Braz Martins Perdigão, Prefeito Municipal de São
Domingos do Prata, agradecendo voto de congratulações formulado a
partir do Requerimento n° 2.193/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, indicando representante para participar de audiência pública
no dia 31/3/2004. (- A Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 64/2003.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas a requerimento
encaminhado por meio do Ofício n° 439/2004/SGM. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Welshman Gustavo Pinheiro, professor da localidade de
Matrona, Município de Salinas, encaminhando abaixo-assinado
solicitando melhorias na área de segurança pública do município. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Cléber das Dores de Jesus, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, encaminhando cópia de
resolução em que se manifesta contrariamente à intenção de
fechamento do Hospital Galba Veloso pela FHEMIG. (- A Comissão de
Saúde.)

Da Sra. Ises Maria Gomes Cintra, Diretora II - SRE de ltuiutaba,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.682/2003, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Chefe de Gabinete do Procurador-
Geral de Justiça, informando que o Sr. Geraldo Flávio Vasques,
Secretário-Geral do Ministério Público, foi indicado para participar de
reunião nesta Casa em que se discutirá a questão da aposentadoria
dos servidores estaduais não-detentores de cargo efetivo no Regime
Geral de Previdência Social. (- A comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
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Penitenciária, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.336/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Walter Teófilo Rocha Garrocho, de Barbacena,
encaminhando cópia de carta publicada no jornal "O Tempo" em que
tece comentários sobre o drama vivido por sua família na época da
ditadura militar e solicitando a divulgação da matéria no Ciclo de
Debates Resistir Sempre - 64 Nunca Mais.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.511/2004
Proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina

localizados nas áreas urbanas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em postos de

combustíveis e serviços, bem como em suas lojas de conveniência,
localizados nas áreas urbanas do Estado.

Art. 2° - O estabelecimento que descumprir esta lei estará sujeito a
multa de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
UFEMGs -, que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 30 - Os valores arrecadados com as multas serão destinados a
programas de redução de violência no trânsito.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Nossa sociedade é rígida quando se fala em drogas

ilícitas, mas complacente em relação às lícitas, como o álcool. O nível
de controle das autoridades quanto ao consumo de bebidas é bem
menor. Restringir o acesso à bebida alcoólica é até uma questão de
saúde pública.

Todo ano o Brasil perde em acidentes de trânsito em torno de 50 mil
pessoas. Grande parte dessas mortes estão diretamente ligadas ao
consumo de álcool associado à condução de veículos.
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Direção e bebida não combinam. Geralmente quando alguém

pára em um posto de gasolina, onde estão localizadas as lojas de
conveniência, está dirigindo, e estas lojas acabam se tornando um
forte atrativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

Visa o projeto, portanto, combater o consumo de bebidas alcoólicas
por parte, principalmente, dos jovens, pois tornou-se uma prática
comum de nossa juventude parar nos postos de combustíveis para
consumir bebidas alcoólicas, principalmente cerveja.

A proibição da venda de bebidas que contenham teor alcoólico será
um grande aliado para combater dois males da nossa sociedade: o
consumo de álcool e os acidentes de trânsito.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.512/2004
Declara de utilidade pública o Núcleo Regional de Barbacena de

Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital Mário
Perna, com sede no Município de Barbacena.

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

Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital Mário Penna, com sede no Município de Barbacena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Núcleo Regional de Barbacena de Prevenção e

Combate ao Câncer do Hospital Mário Penna, fundado em 3/9/2001, é
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
filantrópico e assistencial e de duração indeterminada, com sede na R.
Jaime do Rego Macedo, n° 55, sala 5, na cidade de Barbacena.
Definindo-se como uma organização não governamental de caráter
social, o Núcleo é composto de pessoas de boa vontade e com
disposição humanitária que possam dedicar algum tempo, sem
qualquer tipo de remuneração, orientando e ajudando as pessoas com
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câncer declarado ou a ser diagnosticado.

Para consecução de seus objetivos, a entidade busca, igualmente,
por todos os meios lícitos e éticos ao seu alcance, dar apoio integral
ao paciente acometido ou com suspeita de câncer e a seus familiares.
Para isso, suas atividades são exercidas em estreita colaboração e
afinidade com os órgãos integrantes do Complexo Hospitalar-
Assistencial da Fundação Mário Penna, com sede em Belo Horizonte,
que se compõe atualmente do Hospital Mário Penna, Hospital
Luxemburgo, Lar Célia Jannotti, Lar da Criança Januário Carneiro,
Clínica Cidade Nova, entre outras unidades.

Pela documentação que acompanha o projeto, verifica-se que a
referida organização possui personalidade jurídica e está em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas que não percebem nenhuma
remuneração pelo exercício específico de suas funções. Por outro
lado, não distribui lucros, vantagens ou bonificações, sob nenhuma
forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento
beneficente e gratuito de suas finalidades. Deste modo, a entidade
preenche todos os requisitos previstos na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
para que possa fazer jus ao título declaratório de utilidade pública em
nível estadual.

Pelas razões expostas, esperamos contar com o indispensável
apoio dos nobres pares desta Casa para aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.513/2004
Dispõe sobre a dispensa de vestibular nas universidades públicas

estaduais para maiores de sessenta anos de idade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os maiores de sessenta anos ficam isentos de prestar

exames vestibulares para ingresso nas universidades públicas
estaduais do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2004.
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Biel Rocha
Justificação: Na recente edição da Lei n° 10.741, de 2003,

conhecida como Estatuto do Idoso, o Governo Federal sinaliza com
uma disposição de cumprir o que já é uma tendência no País: o
tratamento digno ao idoso. O Estatuto garante direitos e prevê
deveres para melhorar a vida dos cidadãos com mais de 60 anos.

A discriminação contra idosos passou a ser crime, punível com seis
meses a um ano de reclusão, mais multa, incluindo a negativa de
emprego por motivo de idade.

No transporte coletivo interestadual, devem ser reservadas duas
vagas para idosos que ganhem até dois salários mínimos, além da
determinação já vigente da Constituição Federal, que garante
transporte urbano gratuito para quem tem mais de 65 anos.

O Governo fica responsável por criar programas sociais e de
profissionalização para o idoso. Em projetos habitacionais do
Governo, 3% das unidades devem ser reservadas aos idosos. O
Estatuto prevê, ainda, a concessão de um salário mínimo a todos os
maiores de 65 anos. Antes, o beneficio era dado, somente aos 67
anos, aos idosos considerados incapazes de prover sua subsistência.

De acordo com dados do IBGE, 64,2% do idosos são responsáveis
pelo sustento da Casa.

O Estatuto prevê, ainda, que os concursos e processos de seleção
sejam adequados para que empresas prestadores de serviços
públicos tenham em seus quadros pelo menos 20% de trabalhadores
com mais de 45 anos de idade.

Nosso projeto busca oferecer ao cidadão maior de 60 anos a
oportunidade de ingressar nas universidade públicas estaduais sem
prestação de vestibular. E uma forma de devolver ao idoso tudo o que
ele já fez pelo País e pela sociedade, trazendo, ainda, integração
social e valorização pessoal.

Citando o Estatuto do Idoso, em seu art. 9 0 , "é obrigação do Estado,
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade".

Ainda, o art. 25 do mesmo diploma legal prevê que "o poder público
apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e
incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão
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editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a
natural redução da capacidade visual".

Consideramos que a aprovação de nosso projeto muito contribuirá
para a efetiva implantação dos direitos dos idosos no Estado de Minas
Gerais.

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

PROJETO DE LEI N° 1.514/2004
Fixa critérios para as pulverizações com inseticidas, herbicidas e

congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os critérios para as pulverizações com inseticidas,

herbicidas e congêneres, por via aérea, em áreas agrícolas, no âmbito
do Estado de Minas Gerais, passam a ser fixados por esta lei.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito desta lei, pulverizações
por via aérea como aquelas realizadas por aviões, hidroaviões e
helicópteros próprios para tais atividades.

Art. 20 - As pulverizações deverão respeitar uma distância mínima de
2km (dois quilômetros) do perímetro urbano.

Art. 30 - Em áreas de represas, cursos d'água e mananciais, as
pulverizações devem respeitar as seguintes distâncias mínimas:

- 2km (dois quilômetros) de represas de abastecimento de água
para as cidades;

II - 300m (trezentos metros) de rios, lagos, riachos e mananciais.
Art. 4° - A não-observância das determinações contidas nesta lei

implicará em multas de 1.000 (mil) a 10.000 ( dez mil) UFEMG5 aos
responsáveis, dobrando na reincidência, sem prejuízo das demais
sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 50 - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias fixadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 61 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2004.
Padre João
Justificação: A presente proposição tem como escopo a criação de

critérios para pulverização com inseticidas, herbicidas e congêneres,
por via aérea, de áreas agrícolas do Estado de Minas Gerais.

As pulverizações com agrotóxicos feitas por via aérea, quando sem
critérios, comprometem ao meio ambiente e, como consequência,
acabam colocando em risco a saúde das pessoas e dos animais que
habitam a região, podendo em certos casos levar até ao óbito.

Devido à altitude em que essas pulverizações são realizadas,
quaisquer correntes de vento, ainda que próximas ao solo, permitem
que o produto percorra alguma distância, provocando intoxicação
naqueles que vivem ao redor das áreas pulverizadas e contaminando
as águas da região.

E, portanto, urgente que se estabeleçam critérios para que tais
pulverizações não venham comprometer a saúde pública.

Pelo tato exposto, solicito dos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei, que garante que a pulverização com agrotóxicos, por via
aérea, seja feita de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente
e, como consequência, preserve a saúde das pessoas.

- 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°1.515/2004
Declara de utilidade pública a União Comunitária 18 de Setembro e

4 de Abril - UDAC -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a União Comunitária 18

de Setembro e 4 de Abril - IJDAC -, com sede no Município de
ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A União Comunitária 18 de Setembro e 4 de Abril -

UDAC -, com sede no Município de Ituiutaba, atua na fabricação e
distribuição de medicamentos fitoterápicos para pessoas de classes
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desfavorecidas. A entidade possui um herbário que tem a
finalidade de fornecer a matéria-prima para a fabricação dos
medicamentos que são distribuídos. Também são colaboradores no
fornecimento de matéria-prima os fazendeiros e raizeiros da região.

É importante ressaltar a abrangência da entidade, que atua não só
na cidade de ttuiutaba como em toda a região. Ela atende, em média,
240 pessoas por semana e 1.100 por mês e distribui, em média, 1.600
remédios por mês.

- 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 RESOLUÇAO N°1.516/2004
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos do Anexo único desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2004.
Comissão de Política Agropecuária  Agroindustrial

Anexo único
* - O quadro do Anexo único foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.4.2004.

"Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.621/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o 960/MG Grupo Escoteiro
Órion pela sua instalação. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.622/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sistema FIEMG pela
passagem do Dia da Indústria. (- A Comissão de Turismo.)
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N° 2.623/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à UNIMONTES pela obtenção da
maior média do País no provão, no curso de Odontologia. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.624/2004, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a autorização para que o
Estado permute com a União o imóvel que especifica. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

N° 2.625/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Ten. Rubens Galvão de Azevedo pelos
serviços prestados na iooa Cia. em Nova Serrana. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 2.626/2004, do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação de
Escritório Regional da JUCEMG no Município de ltuiutaba. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.627/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que a estrada que liga o
Município de Jaíba à região do Lajedão e Lajedinho seja encampada
pelo DER-MO e, posteriormente, incluída no programa de
asfaltamento do Governo.

N° 2.628/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao empenho
das Polícias Militar e Civil na apuração dos fatos que menciona.

N° 2.629/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que seja
efetivado o direito dos idosos quanto à gratuidade no transporte
coletivo.

N° 2.630/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de repúdio à atuação de Tenente-Coronel da
PMMG que deteve repórter da TV Minas quando cobria acidente em
fábrica no Município de Sarzedo.

N° 2.631/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhada ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte
correspondência enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores na
Economia Informal de BH e Região - SINTEI -, sobre "shoppings"
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populares, camelódromos e camelôs.

N° 2.632/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
retirado da pauta da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM o
processo de licenciamento da Mina de Capão Xavier.

N° 2.633/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que seja reavaliada
a situação dos ex-empregados da mineração Morro Velho com
suspeita de terem contraído silicose.

N° 2.634/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro do Trabalho e ao Governador do Estado com vistas
a que seja constituída força-tarefa integrada pelos órgãos que
menciona para realizar fiscalização relativa às doenças profissionais
dos trabalhadores da Mina de Morro Velho.

N° 2.635/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que sejam acolhidas as
propostas da Frente Parlamentar Nacional de Saúde relativas à
regulamentação da Emenda à Constituição Federal n° 29, de 2000.

N° 2.636/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja constituída
comissão permanente para acompanhar e fiscalizar os preços dos
insumos hospitalares.

N° 2.637/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo à Frente Parlamentar Nacional de Saúde com vistas à obtenção
de financiamento especial por parte dos prestadores de serviços da
área privada.

N° 2.638/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo à Secretaria de Saúde de Astolfo Dutra com vistas ao
encaminhamento da Sra. Alessandra dos Santos para realização de
procedimento cirúrgico.

N° 2.639/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo à Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria da Saúde
com vistas a que sejam tomadas providências com relação à forma
como têm sido encaminhadas as cirurgias de mão de urgência no
Município de Juiz de Fora.

N° 2.640/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à fiscalização das Centrais
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Regionais de Notificação, Captação e Doação de Órgãos do
Estado.

N° 2.641/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja agilizada a
distribuição de medicamentos a pacientes com doenças crônicas.

N° 2.642/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas ao reajuste dos valores da
Tabela de Procedimentos.

N° 2.643/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Conselho Regional de Medicina com vistas a
providências relativas a possível erro médico ocorrido em Barbacena.

N° 2.644/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à aquisição dos
medicamentos que especifica para pacientes com fibrose cística.

N° 2.64512004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à disponibilização do teste
de suor, nos laboratórios do Estado, para diagnóstico da fribrose
cística.

N° 2.646/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Conselho Estadual de Saúde com vistas ao aferimento da
legalidade da IV Conferência Municipal de Saúde de Ribeirão das
Neves e da eleição dos membros do Conselho de Saúde desse
município.

N° 2.647/2004, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
enviado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de
informações sobre as providências adotadas com relação ao que ficou
evidenciado no relatório final da CPI do IPSM. (- A Mesa da
Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Manha
Campos.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do ant. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada manifestação
de aplauso a todos os jornalistas do Estado pelo transcurso do Dia do
Jornalista. (- Proposição não recebida, nos termos do art. 173, IV, c/c
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o art. 284, 1, do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia e dos Deputados Chico Simões, Wanderley Avila (3) e
Paulo Cesar.

Comunicação não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Chico Simões, notificando o falecimento da Sra.

Maristela Domingues Santiago, ocorrido em 15/3/2004. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Viana.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas, faremos

uma breve reflexão para partilhar alguns receios. O COPAM causa-
nos algumas preocupações. As reuniões são quase semanais, o que é
importante e positivo, pois há muitas demandas e, ao mesmo tempo,
agilidade para atendê-las. Mas, preocupa-nos a forma. Na semana
passada, havia um relatório do corpo técnico da FEAM contrário ao
início da usina hidrelétrica de Murta porque o impacto ambiental e
social não a justificaria. Isso estava na pauta, e lideranças do Estado
que comungavam com o relatório vieram para a reunião.

No início da reunião, com um telefonema do Secretário de Meio
Ambiente, o relatório foi retirado da pauta porque apresentava parecer
contrário. Nesta semana, em outra reunião do COPAM, foi
apresentado relatório contendo inúmeras pendências em relação à
usina hidrelétrica de Candonga, tema de audiência pública nesta
Casa. As pendências são reconhecidas pelo próprio consórcio, como
o não-acerto com garimpeiros e meeiros e os problemas de
reassentamento das famílias. A própria casa do João Caetano -
sumido desde fevereiro do ano passado - fica dentro do canteiro de
obras. Eu e os colegas Deputados Fábio Avelar, Maria José Haueisen,
Doutor Ronaldo e outros, tivemos oportunidade de visitá-la. Na
verdade, João Caetano resistia à forma como estava sendo conduzida
a negociação com aqueles que estavam envolvidos no processo de
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desapropriação. Entretanto, apesar das inúmeras pendências, esta
semana foi concedida a licença de operação, ou seja, está-se
enchendo um reservatório, em local onde casas, igrejas e toda uma
comunidade urbana serão atingidas, sem estar acertado o
reassentamento das famílias.

De fato, é preocupante a forma como estão acontecendo as
deliberações no COPAM. Não se trata da primeira nem da segunda
vez em que, mesmo havendo relatório com parecer contrário, se toma
outra decisão - decisão política, mas não de uma política pela vida, de
compromisso social, de comprometimento com o desenvolvimento
sustentável, com a qualidade de vida. Confesso que estou muito
preocupado.

Temos nesta Casa proposta de minha autoria e da Deputada Maria
José Haueisen, e deveremos ainda refletir sobre o assunto.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte)* - Deputado Padre
João, queria solidarizar-me com a sua luta, que tem sido também
nossa, junto aos atingidos por barragens. Gostaria de lembrar
exatamente esse projeto, apresentado pelo senhor e pela Deputada
Maria José Haueisen, o qual teve importante artigo vetado, o art. 30,

que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas. Na semana passada, acompanhamos as comemorações
do Dia Nacional de Luta dos Atingidos por Barragens, quando foi feito
questionamento ao Governador do Estado por haver vetado esse
artigo. Neste momento, gostaria de me corrigir ou até mesmo de fazer
justiça ao Governador, que, é claro, assinou o veto. No entanto, é bom
dizer que esse veto ocorreu a pedido das Secretarias de Meio
Ambiente e de Desenvolvimento Social.

E uma questão de justiça. Os atingidos por barragens questionaram
o Governador. E claro que foi ele quem assinou, mas é bom que se
saiba que, na verdade, foi a pedido do Secretário João Leite, da
Secretaria de Desenvolvimento Social, e do Secretário José Carlos
Carvalho, da Secretaria de Meio Ambiente.

Na próxima segunda-feira, faremos uma audiência pública em
Lavras, precedida de visita técnica às obras de duplicação da BR-265
entre o Município de Lavras e a Rodovia Fernão Dias. Fizemos visitas
em agosto do ano passado. Documentos deveriam ter sido enviados à
Comissão, mas ainda não o foram. E nossa obrigação acompanhar a
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retomada das obras, que serão feitas até Barbacena. Foram
convidados para a audiência o Prefeito de Lavras, o Presidente da
Câmara Municipal de Lavras, o Secretário de Transportes e Obras
Públicas, o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT, a
Universidade Federal de Lavras e a empresa TRATEMG, que deveria
ter feito a duplicação, mas ainda não a fez. As obras estão sendo
perdidas.

Reafirmo a solidariedade à luta dos atingidos. Não somos contra a
barragem, mas ela deve ser feita com respeito à dignidade das
pessoas, feridas em sua cultura e desenraizadas do lugar onde
moravam, permanecendo sem a indenização e o tratamento devidos.
Parabenizo o Deputado Padre João. Estamos juntos nessa luta.

O Deputado Padre João - O Deputado Laudelino Augusto assomou-
se contra o desrespeito ao cidadão. Cremos no bom-senso desta
Casa quanto ao veto. Fico surpreso de o veto ter vindo da SEDESE,
pois o Programa de Assistência Social - PAS - é que dá segurança às
famílias atingidas. Licenças não podem ser concedidas se o problema
não foi solucionado. A justificativa do veto é que a lei gerará conflitos.
Pelo contrário, amenizá-los-á. Desconheço um empreendimento que
não possua conflitos. O PAS foi vetado. Não somos contra.

Aplaudimos o Governo Federal por ter lançado, nesta semana, o
Pro-Infra, que diversifica a matriz energética. Trata-se de um convênio
entre os Ministérios de Minas e Energia e de Meio Ambiente, o qual
incentiva e diversifica a matriz energética, tendo fomentos na
produção da energia eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas - PCHs -, que não possui grande impacto. Dessa forma,
todos poderão produzir energia elétrica, até mesmo um pequeno
empreendedor. Há dados escandalosos.

Hoje, o ouro do momento são a água e, sobretudo, a hidrelétrica.
Temos que rever os benefícios de um empreendedor que vai produzir
energia elétrica. Parabenizo o Governo Federal, que já está no
caminho certo. Temos aprovada uma visita à Ministra Dilma Roussef.
Esse é o rumo. Precisamos considerar a energia eólica, a biomassa e
as PCHs, que são o caminho para o desenvolvimento. E preciso
abrirmos espaço para novos empreendimentos, pois os que temos
aqui, se não estão nas mãos de uma multinacional, estão nas mãos
da CEMIG.
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A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Padre

João, cumprimento-o por sua luta e determinação em defender os
atingidos por barragens e combater a injustiça social. Faço coro com o
senhor nesse aspecto.

Nosso Projeto de Lei n° 12.812 foi vetado em parte, e estamos
exatamente querendo discutir e salvar aquele pessoal que é
empurrado com a barriga, como diz o ditado popular, quando há a
ordem para que o lago ou reservatório comece a encher. E lamentável
que esse projeto tenha recebido um veto, mas acreditamos na
sensibilidade do Governador, Secretários e Deputados presentes, que
hão de ter bastante independência nesta hora.

Não queremos aumentar custos para os empresários nem,
absolutamente, retardar e prejudicar o trabalho das empresas, mas
apenas discutir em audiência pública o que vai acontecer aos que irão
ser atingidos. Como diz o ditado popular, o que é discutido e
combinado não é caro. Que mal há em se discutir com eles o local
para onde vão, as características das casas e a área que ocuparão,
para saber se poderão fazer uma criação? Não há despesas,
aumento, nada a mais para os empresários das barragens. Queremos
que os atingidos tenham a tranqüilidade que queremos para cada um
de nós.

Parabéns por sua luta. Continuaremos nela. Com certeza, os
Deputados desta Casa hão de ser sensíveis a pessoas tão
maltratadas nessa situação. Muito obrigada.

O Deputado Padre João - Agradeço à Deputada Maria José
Haueisen e parabenizo-a também por sua luta e pela autoria desse
projeto de lei. Registro a lucidez do Deputado Alberto Pinto Coelho e
sua abertura em rever esse veto. Acreditamos que houve um
equívoco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, desejo fazer uma discussão em torno do episódio que
envolveu o Sr. Waldomiro Diniz, assunto que não está devidamente
encerrado e que precisa ser retomado, para aprofundarmos o debate
em torno da questão, por mais que isso incomode e atrapalhe o
andamento da vida política, econômica e social do País, como tem
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acontecido nos últimos tempos, mais como uma deliberação de
setores da Oposição do Governo Lula do que como a realidade dos
fatos merecia.

Coincidentemente ou não, ontem, nesta Assembléia, realizamos
uma sessão especial, apontando que, nesse dia, o golpe militar no
Brasil completaria 40 anos. A ditadura faria 40 anos, se não
tivéssemos conseguido reverter esse quadro.

Foi muito ressaltado que lembrar essa data significa lembrar ao povo
brasileiro que não podemos ser condescendentes com golpes ou com
golpismos. Coincidentemente, o caso Waldomiro Diniz ganhou outros
contornos, que são exatamente os daqueles que, como o
Subprocurador da República, desejavam derrubar o Governo do PT e
atentar contra o regime democrático no Brasil. E isso aconteceu
exatamente nas proximidades dos 40 anos do golpe militar. O povo
brasileiro tem de ficar atento, porque aqueles ressentidos do processo
democrático, por detrás dos panos, começam a - ou nunca param -
tentar algum golpe.

No dia 17 e, depois, no dia 18 de fevereiro, quando esse caso veio à
tona, ocupei esta tribuna e rebati algumas criticas. Chamei a atenção,
em nome da Bancada do PT - PCdoB nesta Casa, para o fato de que,
por detrás do discurso de alguns setores importantes da Oposição,
incluindo-se o do ex-candidato José Serra, brincava-se com a tese da
desestabilização do Governo Lula. Hoje, fiz questão de buscar
palavras que proferi naquele dia 28, em que já chamava a atenção
para o perigo dos setores da Oposição que desejavam a
desestabilização do Governo Lula e que falavam na instalação de uma
CPI no Congresso Nacional, não para apurar algo, mas apenas para
desestabilizar o Governo. Isso consta das notas taquigráficas.

Muitos pensaram ser a minha fala estranha e um pouco exagerada.
Fiz questão de voltar a elas, porque o que digo hoje parece ser já
comum ao povo brasileiro, que enxergou os atos do Subprocurador da
República, Sr. Santoro, amigo íntimo do ex-Ministro da Saúde José
Serra. O povo brasileiro já sabe que se tratava ali de um
Subprocurador a serviço da tese da desestabilização, que, sem
nenhum pudor, às 3 horas da madrugada, anunciava o seu desejo,
não apenas de desestabilizar o Governo, como também de derrubá-lo
e de ferrar o Ministro José Dirceu.
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Vejam bem. O segundo homem na representação do Ministério

Público está atrapalhando a imagem desse órgão, que merece o
nosso respeito. Ele está atuando não apenas de acordo com a tese da
desestabilização, mas também com a tese da derrubada do Governo
do PT, conforme aponta o jornal "O Globo". Portanto, agiu na calada
da noite, às 3 horas da madrugada, para tentar derrubar um Governo
democraticamente eleito, utilizando-se de atos completamente
absurdos.

Isso não retira o que desejamos, ou seja, a apuração do caso e a
punição do Sr. Waldomiro e de todos os envolvidos com o que
assistimos na fita.

Ficou evidente que, por detrás daqueles que discursavam em favor
da instalação da CPI, existia a tese da desestabilização e - quem
sabe? - da derrubada do Governo.

Deputada Maria José Haueisen, é impressionante a ligação desse
Sr. Santoro com os tucanos desde a época em que o José Serra era
Ministro da Saúde no Governo Fernando Henrique. Ele buscou a
desestabilização da candidatura da Roseana Sarney, conseguindo
que não fosse candidata pelo PFL a serviço do Sr. José Serra e dos
interesses dos tucanos naquela ocasião. Atacaram até mesmo aliados
de, primeira hora, como o PFL.

E ainda esse Sr. Santoro amigo do Delegado que também buscou
desestabilizar - e conseguiu - a candidatura de Roseana Sarney e
tinha estreitas relações com o José Serra, que hoje tenta negar a
ligação perigosa que mantinha com esse Subprocurador. Aliás, ele era
tido como futuro Procurador da República, caso o José Serra tivesse
vencido as eleições. Portanto, era o homem de confiança que dava ao
candidato o suporte jurídico de que necessitava dentro do Ministério
da Saúde, inclusive com contratações de firma de espionagem. Tinha,
nesse Santoro, o acobertamento para as suas atitudes no Ministério.
E esse senhor que está por trás da tentativa de derrubada do Governo
do PT.

Fico impressionado de ver como ainda existem Senadores com
coragem de pedir uma CPI no Congresso Nacional, insistindo na tese
da desestabilização. Dissemos desde o início que a apuração deve
ser feita, mas que a CPI tinha esse sentido. Felizmente, tenho de dizer
que não foram todos os setores da Oposição que caíram nessa tese
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perigosa. Na época, o próprio Governador Aécio Neves teve a
hombridade de dizer que não era para tentar tirar proveito político
desses acontecimentos	para desestabilizar	um	governo
democraticamente eleito. Mas essa não foi a atitude da imensa
maioria do PSDB, que procurou no Congresso Nacional, juntamente
com setores do PFL, tirar a estabilidade do Governo, com claro
ressentimento pela derrota eleitoral que até hoje não engoliram, o que
naquele tempo denunciamos aqui. Hoje, o golpe que queriam armar
contra o PT está claro para a Nação brasileira.

O Governo do PT é um Governo ético, de um partido ético, que tem
e continua tendo a preocupação de apurar tudo o que ocorreu, mas
defende uma apuração que de fato aplique punições sem
desestabilizar o País. Ficaram mais de 40 dias torcendo para que tudo
desse errado, para que as bolsas caíssem, para que a inflação
voltasse, para que o Governo desse errado, dizendo que havia o caos
e a instabilidade política. Fizeram e aprontaram. Tentaram de todas as
formas desacreditar o Governo sério do Presidente Lula. Fizeram isso
de golpistas que são alguns setores da Oposição. Alguns com voz
aqui nesta Casa tentaram espelhar esse verdadeiro absurdo,
afirmando que o Governo não fazia nada. A resposta é muito clara:
em relação ao caso, afastou o Waldomiro e colocou o Ministério
Público para apurar as denúncias, mesmo sem merecer respeito essa
parcela do Ministério Público do Sr. Santoro. Mas até ele pôde entrar
e fazer toda essa confusão, desmoralizando-se. O Ministério Público
agirá para punir esse tipo.

Mais do que isso, o Governo demonstrou que está apto a continuar
fazendo com que o Brasil sofra as mudanças necessárias. O Governo
Lula apresentou uma agenda positiva à sociedade brasileira. O
Ministro Palocci foi ao Senado e à Câmara Federal e explicou o que é
a política econômica. Foi brilhante, aplaudido, inclusive, por setores da
Oposição. Deu garantia de que o Governo tem as rédeas do controle
inflacionário e do dólar e que este é um País respeitado no exterior. O
próprio risco-país caiu. Portanto, mantém o controle da política
econômica a duras penas, apesar do caos deixado pelo Governo
anterior. Mais do que isso, ele anunciou investimentos de
R$1.700.000.000,00 para a reforma agrária, algo que o Fernando
Henrique nunca fez. Ao invés de reprimir, atendeu os trabalhadores
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rurais, para que, assentados, possam trabalhar na terra e ajudar no
crescimento da economia. Ontem, ao contrário do que fez o Governo
Fernando Henrique, que praticamente liquidou a indústria brasileira,
anunciou investimentos de R$5.000.000.000,00 na política energética
alternativa e de F1$15.000.000.000,00 na política industrial, para
recuperação do nosso parque, jogando as cartadas no crescimento da
economia.

E esse o Governo do Presidente Lula, que também anuncia
aumento para o funcionalismo público além da inflação, que se
compromete, faz e cumpre sua promessa na ponte de Itinga. E esse o
Governo que não está paralisado coisa alguma. Agora, demonstrou
que a paralisação era apenas a tese de desestabilização daqueles
que perderam as eleições e que, até hoje, não se acostumaram com
esse fato, buscando, junto a esse Santoro, derrubar o Governo do PT,
como ficou atestado nas fitas a que todos assistimos de forma triste.
Esse Subprocurador do Ministério Público sujou a imagem de uma
instituição tão importante. Deputada Maria José, já lhe concedo um
aparte. Com ele estava o Sr. Serra Azul - até no nome o homem é
serra -, que disse que o nosso Governo tinha feito um contrato imoral
com a GTech. Quis fazer denúncias falsas com relação ao contrato
que, na realidade, teve um deságio de 15%. Em outras palavras, 15%
mais barato que o contrato do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Esse
Sr. Serra Azul, porque o outro Serra é multicolorido e de bico grande,
fez uma denúncia falsa. A única pessoa que ele disse estar isenta de
culpa é o Sr. Cachoeira. Culpou todos os outros, mas absolveu o
bicheiro, com medo de que ele entregasse a fita para a Rede Globo,
como o fez. Quando o bicheiro se arrependeu de entregar a fita
porque estava absolvido, não teve jeito de voltar atrás. Então, a farsa
do Procurador Tucano, do Sr. José Serra e dos golpistas veio abaixo.
Essa é a realidade nua e crua dos fatos. Isso em nada tira a culpa do
Sr. Waldomiro, que será punido pelo nosso Governo, como deverá ser
punida essa parcela do Ministério Público, esse Sr. Santoro, esse Sr.
Serra Azul e todos que conspiraram contra a democracia no Brasil.
Conspiraram agora, quando comemorávamos a derrubada da
ditadura, que não conseguiu completar 40 anos. Mas o golpe no Brasil
não ocorrerá novamente, O Ministro José Dirceu havia dito que os
pingos nos is começariam a aparecer. Apenas começaram a aparecer,
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porque as ligações perigosas dos golpistas com o PSDB vão vir à
tona, as mesmas ligações que o Senador Antônio Carlos Magalhães,
que é nosso inimigo político, denunciou. A época, disse que o Sr.
Serra e seus espiões, entre eles o Sr. Santoro, o principal, agiram
para desestabilizar a candidatura de Roseana Sarney. E dessa forma
que agem esses senhores inconformados por terem perdido a eleição.
Diz o jornal "O Globo", que nunca foi petista: "Procurador diz em fita
que agia para derrubar o Governo do PT e para ferrar o Ministro José
Dirceu". Felizmente, a farsa foi desmontada. Passamos por momentos
difíceis. Um setor da Oposição, irresponsável e golpista, quis
atrapalhar o crescimento do Brasil, quis tirar proveito de um momento,
envolvendo um Governo probo e honesto em corrupções que
envolvem esse sujeito de terceiro escalão do nosso Governo. Não
conseguiram. O Governo marchará firme para as mudanças de que o
Brasil precisa, com mais força, mais respaldo popular, apontando a
reforma agrária como a principal, tendo o crescimento do Brasil como
meta fundamental do nosso Governo, tirando-nos da dependência do
capital financeiro internacional, tornando o Brasil um País que, com a
cabeça erguida, se relaciona com os outros países do mundo e que
não se submete mais apenas aos interesses do imperialismo
americano, como no Governo anterior. E esse o Governo que
continuaremos a construir. Não permitiremos que os golpistas hajam
no interior do Brasil e do Congresso Nacional com CPIs que têm,
simplesmente, o sentido político de desestabilizar o Governo, como
agora está provado. A atitude golpista contra o Governo do Lula
causa-nos indignação. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, colegas presentes nas galerias, pessoas que acompanham
nossos trabalhos, tenho três assuntos para abordar hoje.
Primeiramente, manifesto a minha solidariedade, e acredito que de
toda a Casa também, ao Manifesto pela Segurança do Município de
Agua Boa de Minas. Esse município, situado no vale do rio Doce, na
confluência dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, no sertão de
Minas Gerais, com 1.326,29km 2, com uma população de 18 mil
habitantes, ostenta índice de desenvolvimento humano semelhante
aos piores do mundo, parecidos aos dos países africanos. A
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população, por meio desse manifesto, faz uma denúncia grave a
respeito da falta de segurança nesse município. A situação lá é tão
crítica que, no período de janeiro de 2003 a fevereiro de 2004, tivemos
14 homicídios. Temos lá apenas quatro policiais. A população está
indignada! Todas as paróquias e associações estão cobrando da
Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado ações
urgentes, a fim de conter a onda de violência que se abate sobre
aquela cidade. Já foi encaminhado o manifesto à Polícia Militar e ao
Secretário.

Queremos aqui, creio que unanimemente, cobrar do Governo do
Estado atitudes urgentes, a fim de que se dê segurança mínima à
população de Agua Boa.

Numa segunda questão, quero dizer que no Brasil temos, ao longo
da nossa história, muitas farsas; aliás, as elites políticas sempre foram
pródigas em fabricá-las.

Lembrava, juntamente com a Deputada Jô Moraes, que em 1937,
para que tivéssemos implantada no Brasil a ditadura do Estado Novo,
foi criada uma farsa por meio de um suposto plano, divulgado na
imprensa, da Intentona Comunista, o chamado Plano COIN. Resultou,
daí, a ditadura do Estado Novo, que permaneceu até 1945. A primeira
coisa que fizeram, depois de implantada a ditadura, foi colocar o PC
na clandestinidade e perseguir aqueles que lutavam pelas liberdades
neste País e aqueles que lutavam para que tivéssemos um país de
igualdade, de justiça, um Brasil com um projeto nacional.

Tivemos, recentemente - todos se recordam - uma grande farsa
nacional. Estamos falando das nossas privatizações, que começaram
no Governo Collor. Qual era a chamada? De um lado, estão os
dinossauros, os que defendem a estatização do Estado. Uma mentira!

Nós, do PT, nunca defendemos que hotéis pertencessem ao Estado,
mas que setores estratégicos da economia ficassem nas suas mãos.
Por exemplo, os setores de telecomunicações da Europa, além de
outros, pertencem ao Estado. Houve até uma corrente defendendo
que o setor siderúrgico também fosse considerado estratégico.

Aquela grande onda de privatização começou, nessa fase do
capitalismo, dominada pelo setor hegemônico, que é o capital
financeiro internacional, na Inglaterra, com Margaret Thatcher,
espalhando-se por todo o mundo. A Argentina foi liqüidada: venderam
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o que tinham e o que não tinham. Para V. Exas. terem uma idéia,
setores do Governo desejavam privatizar a PETROBRAS, companhia
que deu o maior lucro no ano passado - maior que o das indústrias
automobilísticas -, em toda a América Latina. Mas queriam entregá-la.

Tentaram vender para o povo brasileiro que os dinossauros não
queriam privatizações, queriam um Estado atrasado. "Queremos a
modernidade. Vamos colocar o Brasil no rumo da modernidade.
Vamos privatizar." O que diziam a respeito do dinheiro? "Os recursos
advindos das privatizações irão resgatar dívidas sociais." Esse foi o
discurso. Entregaram as companhias siderúrgicas mais modernas do
mundo, sempre precedidas de investimentos públicos. A primeira foi a
Açominas. Depois, veio a Vale do Rio Doce, cujo patrimônio era
avaliado em US$200.000.000.000,00. Após dois anos, com o lucro
obtido, pagaram o que haviam gasto com a compra da empresa.

Fizemos um pequeno levantamento. Os resultados são
estarrecedores. Foram demitidos 546 mil trabalhadores que
trabalhavam nas estatais privatizadas. O Governo arrecadou, segundo
o jornalista Aloisio Biondi, R$85.000.000.000,00 com as privatizações.
Sabem qual foi a sua despesa? Como foi dito, pagou para entregar o
nosso patrimônio, porque gastou R$87.600.000.000,00.

Conforme dados oficiais da Secretaria da Receita Federal, a receita
teria sido de US$82.000.000.000,00 para uma despesa de
US$85.000.000.000,00. Como bem lembrou o Deputado Durval
Angelo, o mestre "Kafunga" já dizia que, no Brasil, "o que é certo é
errado e o que é errado é certo". Segundo o BNDES, arrecadamos
US$100.000.000.000,00 e gastamos mais que isso. Foram gastos
US$80.000.000.000,00 para cobrir os custos referentes a moedas
podres.

Essa foi a farsa criada em torno das privatizações para liquidar, doar
um patrimônio, que foi construído com o sangue e o suor do povo
brasileiro. E preciso fazer justiça ao Governador Aécio Neves, no caso
Waldomiro Diniz. A posição do nosso partido é a que foi apresentada
pelo Deputado Rogério Correia. E inaceitável o que fez Waldomiro,
que, após as investigações, sofrerá todas as penas da lei. Sempre
dissemos que esse caso foi arranjado: nunca fizeram denúncia de
algo ocorrido no Governo Lula.

Agora a farsa começou a ser desmontada. 0 Governador Aécio
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Neves foi prudente e sensato. Tão logo ela saiu, disse que não
podemos partidarizar a denúncia. Se há denúncia, devemos apurá-la.
Imediatamente o nosso Governo tomou todas as medidas, demitiu o
Sr. Waidomiro e abriu inquérito.

Deputado Elmiro Nascimento, V. Exa. é inteligente e um brilhante
Deputado, mas o seu partido, o PFL, bancou as privatizações, torrou o
patrimônio nacional e entregou a riqueza nacional na mão dos
estrangeiros. Hoje o Brasil paga "royalties" do que é dele. Antes
tínhamos um patrimônio, uma riqueza e uma inteligência nacional
criados e forjados pelos brasileiros. Depois fizemos o contrário. Hoje
pagamos pela riqueza que doamos ao estrangeiro.

Há muitos membros do PFL de muito respeito; aliás, alguns que
saíram do partido questionam essas privatizações, que o PFL
defendeu ardorosamente.

Concedo aparte ao Deputado Elmiro Nascimento, sempre muito
brilhante.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Roberto
Carvalho, obrigado pelo "brilhante". O PFL sempre foi a favor das
privatizações. O Presidente Lula também tem privatizado alguns
órgãos do Governo. V. Exa. sabe muito bem disso. Portanto, não
somente o PFL, mas também o PT estão privatizando.

O Deputado Roberto Carvalho* - Cite um órgão privatizado pelo
Governo Lula.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Não posso citar, mas
já houve a venda de um órgão. O Deputado Rogério Correia, a quem
prezamos muito, falou que o PFL deseja desestabilizar o Governo.
Não existe isso. Pelo contrário, o partido deseja o crescimento do
Brasil.

O Deputado Roberto Carvalho* - Deputado Elmiro Nascimento, V.
Exa. é um homem sério. Como pode haver crescimento do Brasil com
essa farsa, que é uma vergonha?

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Queremos o
crescimento do Brasil e que Deus ilumine o Governo do PT.
Questionamos que, até agora, somente ele vê esse crescimento.
Vemos que o Brasil parou no tempo e no espaço.

• Deputado Roberto Carvalho* - O Brasil já estava parado.
• Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Observem quantos
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milhões de desempregados há no Brasil. O Governo Lula prometeu
10 milhões de empregos. No ano passado, havia 2 milhões de
desempregados. Este ano, acredito que este número subiu para 1
milhão, pois há milhares de pessoas desempregadas. O caso do Sr.
Santoro não inocenta o do Waldomiro.

O Deputado Roberto Carvalho* - Foi isso que dissemos.
O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - O patrimônio público

foi dilapidado. Esse é mais um motivo para abrirmos uma CPI. O PT
não acredita mais no Ministério Público e na Polícia Federal, que,
aliás, se encontra em greve. Quem vai...

O Deputado Roberto Carvalho* - O PT acredita nos membros do
Ministério Público que agem corretamente. Pessoas como o Sr.
Santoro devem ser punidas. Não vamos generalizar. Enviamos a
denúncia do caso Waldomiro ao Ministério Público.

• Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Já levantou a suspeita.
• Deputado Roberto Carvalho* - Suspeita, não.
• Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - A Polícia Federal

encontra-se em greve, e há um questionamento sobre o Ministério
Público. Quem fiscalizará o caso Waldomiro? O Governo? Então, por
que não instalarmos uma CPI, que é um ato legítimo e democrático?
O PT a vida inteira levantou essa bandeira. Isso traria a público o que
realmente aconteceu.

Ontem, infelizmente, não tive condições de conceder-lhe um aparte.
V. Exa. falou que o PFL é o partido dos banqueiros. Não temos nada
contra banqueiros. Pelo contrário, há muitos que são excelentes
pessoas, cidadãos comuns, que prezamos muito, pois, no dia-a-dia,
colaboram para o crescimento do País. E claro que há os que
deturpam a imagem deles. Desprezamos os companheiros banqueiros
de bicho do PT. O PFL não os tem. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho - Deputado Elmiro Nascimento,
vamos por parte. Devemos deixar claro que o PT nunca vendeu
ilusões ao povo brasileiro. O Presidente Lula disse que iríamos fazer -
e faremos - as grandes mudanças que o País nunca teve. Quanto à
herança que o PFL e outros partidos nos deixaram e à exclusão
social, que há séculos e séculos existe no Brasil, sabíamos que não
seriam superadas da noite para o dia.

Nunca prometemos milagres para o povo brasileiro, acreditamos no
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trabalho de todo o povo. O País está mudando, pela primeira vez
temos uma política agrícola, pela primeira vez o produtor rural está
recebendo recursos. Ontem, grandes industriais disseram: "E a
primeira vez, em décadas, que o Brasil tem uma política industrial.".
Ontem, foi anunciada a política industrial, que há décadas o País não
via. São palavras dos setores dirigentes da indústria nacional ; Essa
herança do desemprego é terrível, e devemos enfrentá-la. E uma
tarefa difícil, mas começa pela mudança de modelo que estamos
fazendo. Em momento algum continuamos a política desastrada e
catastrófica de Fernando Henrique, que vendeu o País em troca de
bananas. Venderam, entregaram e pagaram para vender. Isso nunca
aconteceu em r?enhum lugar do mundo.. Pagamos para que levassem
o que é nosso, e continuamos pagando. Pagaremos a vida inteira,
pois as empresas estrangeiras receberão "royalties" anualmente.

Não temos nada contra a pessoa do banqueiro, separamos a crítica
política - e o que significa o sistema financeiro internacional - da
pessoa do banqueiro. Respeitamos as pessoas, e há pessoas boas
entre os banqueiros.

Quanto à crítica barata e desqualificada de que o PT tem banqueiros
de bicho, como pessoas também respeito. Mas não entramos no
mérito, porque não faz jus a sua história e a sua pessoa. Sou um
homem muito digno para comentar uma crítica tão pequena e barata
quanto essa, sabendo que o PT é um partido sério.

Obrigado, continuaremos esse debate posteriormente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, a mulher de César não pode apenas ser honesta, deve,
também, parecer honesta. Com esse velho ditado latino, gostaria de
abrir nosso pronunciamento de hoje, sobre o suposto atentado sofrido
pelo Juiz Corregedor e Diretor do Fórum de Belo Horizonte, Wanderlei
Salgado de Paiva, no último dia 11 de março. Inquérito Policial n°
00112004-CNSGPC. Ficamos admirados quando da escuta telefônica
das 29 fitas, num total de 49 horas, realizada com autorização judicial,
com laudo específico da Polícia Federal, O que mais despertou
atenção nessas fitas não foram os crimes do Sr. Fadei, que já eram
conhecidos de toda a sociedade, nas cidades por onde passou: Betim,
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Ademais, o carro não estava no meio da pista, sinalizando que

fosse entrar para a esquerda. Estava na margem lateral direita da Rua
Mantena, a 30cm da guia da calçada, enquanto a frontal distava 7m
do cruzamento das Ruas Uaproma e Funchal. Podemos ver, pelas
fotos, que o carro está como o laudo concluiu: parado, estacionado
num lugar ermo com iluminação deficiente.

Outra questão é que, deixando as setas acesas ao parar o carro, o
freio de estacionamento do veículo estava acionado. Mesmo correndo,
no desespero, o Juiz teve o cuidado de frear o carro. E um motorista
prudente. E é interessante que também foi observada no banco do
motorista uma inclinação de 1100. Prestem atenção. Essa inclinação
de 1100 distou 50cm dos pedais e 68cm da porção ântero-inferior do
assoalho. Esse será um dado importante. Além do mais, as portas
estavam fechadas.

Mesmo tendo ele saído na correria, no desespero, gritando por
socorro, ainda teve o cuidado e o zelo de fechar a porta do seu carro.

Outro detalhe importante é que havia grânulos de pólvora
incombusta, que não entrou em combustão, vista microscopicamente,
no banco direito do passageiro. Na parte direita, na ponta do seu
banco, também havia pólvora detectada microscopicamente.
Interessante é que, no porta-luvas do carro, havia uma folha de papel
amassada, suja e amarelada, com o mapa do caminho de um sítio, de
uma propriedade rural no Município de Igarapé. Em outra hora, vou
falar sobre esse sítio.

Os Peritos, levando em conta o princípio matemático de que entre
dois pontos necessariamente passa uma reta, principalmente nos dois
pontos da perfuração - de uma das perfurações da poltrona, a entrada
e a saída -, conforme as fotografias, tiveram a preocupação de passar
uma vara de metal, em linha reta, para mostrar claramente o trajeto da
bala e de onde o tiro teria partido. Temos várias simulações com
vareta, mostrando a seriedade do trabalho e que foi feito com grande
zelo. Essa vareta branca é a mais provável e mostra de onde o tiro
partiu.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, qual a conclusão do laudo?
Primeiro, o carro estava parado, inclusive no momento do tiro. Não
precisa ser especialista para verificar, pela foto, que as duas balas
estavam horizontalmente no mesmo sentido, mostrando claramente
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que os tiros foram dados com o carro parado, estacionado à direita
da Rua Mantena. O laudo conclui que o Juiz não entraria com o carro
na rua à direita. A seta ligada foi uma montagem, uma vez que ele
estaria até desrespeitando norma do Código de Trânsito Brasileiro.
Ele teria de entrar à esquerda, indo ao centro do ponto da conversão,
e não ficar estacionado à direta.

Sobre a inclinação dos bancos, os Peritos dizem: "O encosto em
1100 do banco do motorista dificultaria sobremaneira que este
conduzisse o veículo". Os dois Peritos, um com 1,78m e o outro com
1,76m, fizeram uma simulação, entrando dentro do carro, e
constataram que seria impossível dirigir o carro com o banco naquela
posição.

Havia pólvora no banco direito do passageiro. A reta feita pela
simulação dos Peritos indica claramente que o tiro foi dado, conforme
os Peritos, "o que evidencia que os disparos foram efetivados com a
arma no interior do veículo, presumivelmente nas proximidades do
volante". Então, não houve tiro de ninguém que passava em uma
motocicleta modelo Agralle, de pára-lama vermelho, dado de fora do
carro.

Quem deu esses tiros de dentro do carro? Ai vem a grande
pergunta. Por que o Juiz não quis fazer exame residuográfico em suas
mãos?. O que se queria esconder com isso? Fica a dúvida, Srs.
Deputados.
• A terceira conclusão é que, pela posição do tiro e do banco, seria

impossível que qualquer disparo atingisse o Sr. Juiz de Direito, Diretor
do Fórum de Belo Horizonte, Corregedor da douta Corregedoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O parecer técnico diz: "Acreditam
os signatários que, no momento em que ocorreram os disparos, o
veículo estaria parado ou mesmo estacionado". Os Peritos dizem,
ainda, a propósito do banco inclinado: "Os signatários acreditam que o
encosto do banco tenha sido propositalmente reclinado pelo próprio
condutor do veículo, Juiz Wanderlei Salgado de Paiva, por ocasião do
fato, visto que a movimentação do encosto só ocorre mediante o giro
manual da manopla - peça circular sulcada, fixada na base do banco,
do lado direito". Sendo assim, o laudo conclui que "não ocorre
movimentação do encosto caso ele seja forçado para frente ou para
trás".
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Como disse no início, se a mulher de César não pode somente

ser honesta, mas deve também parecer, o que concluir dessa
situação? Depois de minha representação contra o Juiz, o desatento
pistoleiro, que usou revólver 38, mais desatento ainda, deixou cair um
bilhete - a prova do crime -, que foi encontrado pelo Detetive Portela,
dizendo o seguinte...

O carro do doutor bandido, fruta podre da magistratura mineira,
como falou o Deputado Durval Angelo, é um Fiesta velho, abacate,
placa GQQ-7123. Ele está saindo tarde do Fórum, dispensa Soldado e
vai sozinho. Faça o serviço bem feito e, logo em seguida, o pago.

Era claramente para que passasse como vítima e incriminasse este
Deputado e a Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Deixo aqui
nosso repúdio. Qual a posição da Corte Superior do Tribunal de
Justiça? Qual a posição da Corregedoria do Tribunal? Temos que
esperar mais que legalidade nas ações da mulher de César, para que
esse episódio não manche o Judiciário mineiro, que é sério, probo e
exemplo para este País. Não podemos permitir que simulações como
essa prejudiquem a imagem do Judiciário. De peito aberto, mostramos
a fraude, partilhamos o fato com nossos colegas e contamos com o
apoio desta Casa.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Lúcia Pacífico - Ontem, dia 31, quarta-feira, a Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte esteve em audiência
pública das 10 às 14 horas. Debatemos com os representantes da
COPASA, com as entidades dos consumidores e com o fabricante de
determinado aparelho que retira ar do cano das residências. Os
consumidores pagarão ar em vez de água. O assunto não é novo na
Casa nem na Câmara dos Deputados. Após muitos argumentos, tanto
da COPASA quanto de outras cidades mineiras, chegamos à
conclusão de que não havia mais dúvida. Entretanto, o consumidor
continua pagando ar.

Com vários Deputados, entre eles, Laudelino Augusto, Chico
Simões, Rogério Correia e Irani Barbosa, chegamos a um
desdobramento bastante inteligente. Por sugestão do Deputado Chico
Simões, serão colocados aparelhos em torno de dez residências mais
altas de Belo Horizonte, escolhidas aleatoriamente, não pelo
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fabricante do aparelho nem pela COPASA, já que são as mais
propícias à entrada de ar. Após um mês, verificaremos se elas tiveram
o consumo de água reduzido.

A COPASA, baseada em estudo realizado pela UFMG, alegou que o
aparelho contaminaria a água fornecida pela companhia, uma vez que
ó aparelho é colocado antes do hidrômetro. Portanto, há duas
situações. Apesar de o aparelho retirar o ar, talvez prejudique a
qualidade da água. Segundo lei estadual de 1997, a COPASA
instalaria esses aparelhos nos hidrômetros. Como não foi
regulamentada, os órgãos públicos entendem não ser necessário
fiscalização. A COPASA retira os aparelhos de quem os coloca
voluntariamente, alegando que a responsabilidade é sua, caso a
qualidade da água seja comprometida.

E mais! Exigiremos a análise da água, onde são colocados esses
aparelhos, por laboratórios de nossa confiança.

Foi assim o trabalho em nossa Comissão, que, graças a Deus, está
trabalhando com muita assiduidade e vontade de acertar.

Sr. Presidente, quero informar que o Movimento das Donas de Casa
conseguiu, ontem, às 18 horas, uma liminar do Supremo Tribunal
Federal exigindo que a Agência Nacional de Telefonia - ANATEL -
voltasse a aplicar o índice IPCA, não mais o IGPDI, ao reajustar as
contas de telefonia fixa ou quaisquer outros serviços prestados por
elas. Isso porque o IGPDI nos atrela ao oscilante dólar, o que não
representa, realmente, a realidade brasileira.

Essa ação foi estendida para todo o Brasil. Doravante, todas as
companhias de telefonias terão de usar o IPCA, em vez do IGPDI.
Portanto, foi mais uma vitória, mais um dia muito bom para nós
consumidores, que estamos atentos a tudo que poderá causar-nos
lesão ou pôr em risco a saúde do consumidor, como no caso da água.
Muito obrigada.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

Questões de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Gostaria de manifestar-me a

respeito de dois pronunciamentos feitos, ainda há pouco, por colegas
do PT neste Plenário. Primeiramente, gostaria de acreditar que esses
pronunciamentos são fruto da data de hoje - 1° de abril. Portanto,
podem ser brincadeiras ligadas ao dia da mentira, porque não há
como esconder a realidade do nosso País, que está parado.

Falam em política de reforma agrária, o que se trata de uma
promessa, não tendo acontecido nada. Foi promessa durante 20 anos
e, até agora, nada foi colocado em prática. Um ano e quatro meses já
se passaram e ainda não tiveram condição de colocar nada sobre
reforma agrária em prática. Se sair do papel e virar caso concreto,
poderemos discutir.

Outro caso refere-se à política industrial, que não será resolvida com
empréstimo, mas baixando-se os juros, o que era defendido pelo PT,
até dois anos atrás. Aliás, estão atrapalhando o escoamento da nossa
produção. Não há como transitar e escoar a produção por nossas
estradas do jeito em que se encontram. Ao invés de usarem o dinheiro
para recuperá-las, utilizam-no para manter o compromisso com o FMI,
que, na verdade, era considerado o bicho de sete cabeças do
Governo Fernando Henrique.

Sr. Presidente, venho aqui defender o PFL, que faz política de
oposição completamente diferente da que o PT fazia há três anos.
Trata-se de uma oposição responsável, com os pés no chão,
indicando o caminho a ser seguido, o que, infelizmente, o Presidente
Lula não tem apontado.

Temos de trabalhar ainda o caso Santoro, divulgado pela imprensa
há dois dias. Até agora, não temos certeza de nada, a não ser de que
o grande prejuízo de tudo isso pertence ao erário público. O PT coloca
no 40 andar do Palácio do Planalto, na sala vizinha à do Ministro mais
forte do Governo, o Sr. Waldomiro Diniz, que fez as maiores
confusões e provocou um dos maiores rombos deste País. Até agora,
nada foi provado em relação ao caso Santoro, a não ser que o Sr.
Waldomiro Diniz era corrupto e estava na sala ao lado da do Ministro
da Casa Civil, Sr. José Dirceu. Portanto, apenas isso e o prejuízo que
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deram ao erário público ficaram provados, mais nada. Se querem
provar, por que não instauram uma CPI no Congresso? O PT sempre
defendeu CPI. Agora são contrários, afirmando que o Governo já
mandou o Waidomiro embora. Isso não ocorreu, pois ele pediu
exoneração, conforme publicado no Diário Oficial. O PT afirma ainda
que quem julgará o caso serão os órgãos competentes. Como, se a
Polícia Federal está em greve há mais de um mês, e o Governo não
toma providência? Como o caso será julgado, se o PT, que há anos
defendia a força do Ministério Público, hoje, é o primeiro a criticá-lo,
falando que não é assim que deve ser feito? Parece até que os
bandidos do Ministério Público surgiram desde a posse do Presidente
Lula, pois, antes disso, nada existia. Temos de parar com isso. O PT
tem de respeitar a Oposição, pois foi Oposição durante 20 anos e,
hoje, é Governo, é vidraça. Isso fará bem e é muito importante à
nossa democracia.

Sr. Presidente, mais uma vez gostaria de agradecer o deferimento
de V. Exa. Estou aqui para defender o PFL, partido que faz oposição
diferente, oposição responsável, e que quer o melhor para o nosso
povo, sem promessas. E necessário descer do palanque e começar a
trabalhar. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, falo apenas porque o
Deputado citou o PT e se referiu ao meu pronunciamento e ao do
Deputado Roberto Carvalho como 1 0 de abril, o que considero ofensa
muito grande. O que disse em relação à política econômica é a pura
verdade. O Governo do Presidente Lula, em seu primeiro ano, teve o
cuidado de manter a estabilidade econômica do Brasil, o que era
necessário. Se mantivéssemos política irresponsável, que não
garantisse estabilidade econômica, poderíamos levar o País ao caos.
Aliás, caos que o ex-candidato José Serra disse que o Brasil teria e
que torcia para que tivesse.

Ao contrário disso, manteve a inflação em níveis controláveis e o
dólar em patamar razoável. A taxa de risco-país passou de quase 3
mil pontos para 500, mantendo-se, portanto, a estabilidade
econômica. Este ano, iniciou-se a fase do crescimento econômico.

Corrigimos uma política econômica que estava levando o Brasil à
dependência completa, o capital financeiro internacional ao FMI. Essa
era a política do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
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felizmente, perdeu as eleições com o candidato José Serra.
Portanto, não há mentira nisso.

Devemos somar esforços para que o Brasil desenvolva e tenha a
política econômica de crescimento. Quando nos preparávamos para
isso, veio a tese da desestabilização do Governo, do Sr. Santoro,
Procurador de bico grande, tucano, amigo de José Serra. Era a tese
do golpismo, que visava derrubar o Governo Lula e o Ministro José
Dirceu. Isso era o que queriam os Procuradores que estavam lá,
absolvendo Cachoeira e culpando o PT. Procuradores esses que
sujam a imagem do Ministério Público e dizem para todo brasileiro
escutar: "Queríamos derrubar o Governo Lula, serrar o Ministro José
Dirceu!". Dizem isso sem nenhum pudor, apesar de terem trabalhado
com o Ministro José Serra. O Sr. Santoro era amigo íntimo de José
Serra. Trabalhou com ele no Ministério da Saúde e deu-lhe guarida,
quando ele contratou uma empresa de espionagem no Ministério da
Saúde. O Sr. Santoro desestabilizou a candidatura de Roseane
Sarney, e, ainda assim, o PFL - não todo - permanece com o PSDB.

O Sr. Antônio Carlos Magalhães sentiu na pele o que foi feito pelo
Santoro. Esse Procurador que quis desestabilizar o Governo Lula
alardeou a tese. Alguns tucanos e pefelistas também quiseram
desestabilizar o Governo por meio de uma inusitada CPI, que tinha
apenas um objetivo político. Quiseram ferrar o Ministro José Dirceu,
mas acabaram se ferrando. Alguns setores da Oposição tiveram o
juízo de não julgar a tese, e outros continuam com ela. A CPI tinha a
finalidade de desestabilizar o Governo. Aqueles que erraram, como o
Sr. Waldomiro, serão punidos, bem como o serão os que quiseram
derrubar o Governo Lula.

Como disse o Ministro José Dirceu, as coisas agora se estão
acertando. Os pingos nos "is" começam a ser colocados. Muitos
tucanos brincaram com o perigo e sabem disso. Estão calados no
Congresso Nacional. O PFL ainda não sabe de tudo. Os tucanos, com
aqueles bicos imensos, já se calaram no Congresso Nacional.
Parabenizo os tucanos que não fizeram o que alguns, principalmente
paulistas, fizeram.

O Governador Aécio Neves sabe da importância da democracia no
Brasil e não brincou com a tese, mas os que brincaram e continuam
brincando se darão mal, pois o Brasil não aceita mais golpistas.
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Ontem, comemoramos 40 anos do golpe militar. O povo tem
consciência de que a democracia precisa ser preservada, e o Governo
Lula não será derrubado por Procurador de bico grande, amigo de
José Serra, que sempre quis desestabilizá-lo.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero fazer uma
saudação especial a toda essa moçada presente do Instituto Sagrada
Família, parabenizar os dirigentes do Diretório dos Estudantes
Secundaristas de Montes Claros - DEMC - e fazer um convite. Nos
dias 29 e 30 de abril, realizaremos, na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, a Conferência Estadual de Políticas Públicas para a
Juventude, em parceria com a Comissão Especial de Políticas
Públicas para a Juventude do Congresso Nacional.

O objetivo da pré-conferência e da conferência nacional é elaborar
propostas de políticas públicas para a juventude, nas áreas de
educação, saúde, trabalho, desportos e cidadania. Temos atividades
preparatórias nas 13 pré-conferências que realizaremos em várias
regiões do Estado, pois sabemos que a realidade dos estudantes e da
juventude é diferente em cada lugar.

Antes de ontem, foi realizada uma grande passeata em Belo
Horizonte, com a participação do movimento estudantil organizado.
Destaco a presença da Deputada Jô Moraes, que sempre esteve do
lado dos estudantes e da juventude, que saíram às ruas
principalmente para cobrar seu direito à educação.

O grande problema que enfrentam hoje é o acesso à escola, por ser
muito caro o transporte escolar. Por isso, estamos defendendo o
passe livre para estudantes, como forma de diminuir a evasão escolar
e de garantir a permanência na escola. Atualmente, alguns estudantes
precisam percorrer muitos quilômetros para chegar à escola mais
próxima, sendo que muitos não podem fazê-lo e não conseguem
pagar o transporte. Essa é uma forma de melhorar o orçamento
familiar, e há possibilidades de conseguirmos implementar o projeto,
como aconteceu em várias cidades do País, sendo que, em algumas,
conseguimos um desconto de 50%. Na Argentina, no Chile, em vários
países do mundo, em algumas cidades do Rio de Janeiro e em
Cuiabá, os estudantes têm o passe livre, e, mesmo em São João dei-
Rei, os estudantes tinham-no, portanto é possível custeá-lo.

Outro problema sério é a merenda escolar para os alunos do ensino
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médio, pois atualmente ela existe apenas para os alunos do ensino
fundamental.

Outra bandeira da passeata foi a aplicação na UEMG dos recursos
estabelecidos pela Constituição do Estado, pois infelizmente o
Governo não aplica o que deveria - 1% para a UEMG, 1% para a
UNIMONTES e 1% para pesquisa e extensão.

Se formos analisar a história do País, Deputado Durval Angelo,
veremos que praticamente todas as nossas mudanças e conquistas
tiveram a participação dos estudantes. A primeira manifestação
estudantil ocorreu em meados do séc. XVII, ainda na época do Brasil
Colônia, quando algumas centenas de estudantes, armados de
punhais e poucas armas de fogo, impediram a invasão francesa à
cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, houve uma grande e
importante participação na inconfidência mineira, na abolição da
escravatura e na proclamação da república. Na década de 60, lutamos
em defesa do petróleo e contra a ditadura militar que castrava os
direitos civis do povo, torturando e matando todos que se colocavam
contra o Governo. Recentemente saímos às ruas à busca do direito ao
voto para Presidente da República, na campanha das Diretas-Já. No
dia 11/8/92, voltamos às ruas e pintamos os rostos pelo
"impeachment" do ColIor e pelo direito à cidadania e à educação, que
estava sendo sucateada por aquele Governo, assim como o foi
durante os oito anos do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Há mais de 20 anos, não se constrói nenhuma universidade pública
federal no País. O Governo Lula está sinalizando com a reforma
universitária, o que irá aumentar o número de vagas e permitirá maior
acesso às pessoas de baixa renda. Essa é uma forma de a juventude
qualificar-se para entrar no mercado de trabalho.

Nos dias 27 e 28 de março, realizamos duas pré-conferências, em
Itajubá e em Varginha. No dia 2 de abril, amanhã, realizaremos outra
na região do Mucuri e do Rio Doce, na cidade de Teófilo Otôni, onde
destaco a presença da combativa e guerreira Deputada Maria José
Haueisen, exemplo de vida, história e trabalho.

No dia 3 de abril, sábado, estaremos no Vale do Aço, na vertente do
Caparaó, na cidade de Ipatinga; no dia 4 de abril, estaremos em São
João dei-Rei e na cidade de Conselheiro Lafaiete; no dia 8 de abril,
estaremos no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, na cidade de
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Uberlândia; no dia 10 de abril, estaremos no Centro-Oeste, na
cidade de Divinópolis; no dia 11 de abril, no Jequitinhonha, na cidade
de ltaobim; no dia 17 de abril, no Noroeste, na cidade de Paracatu; no
dia 18 de abril, no Norte, na cidade de Várzea da Palma; no dia 23 de
abril, na Zona da Mata, em Juiz de Fora; e no dia 25 de abril, na
região metropolitana, na cidade de Ouro Preto. Realizaremos nessas
cidades as pré-conferências preparatórias para a Conferência
Estadual de Políticas Públicas da Juventude, a ser realizada nos dias
29 e 30 de abril. A Conferência Nacional será realizada em Brasília,
na Câmara dos Deputados, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2004.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um abraço a toda essa moçada. Valeu
a presença!

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, farei um convite ao
público presente, especialmente aos telespectadores da TV
Assembléia e àqueles das cidades do interior do Estado. De acordo
com a lembrança e o resgate do que representou o golpe militar de
1 0/4/64 , em nosso País, registrando-se 40 anos dessa tragédia e
dessa construção interrompida de um projeto de Nação e de
cidadania, faremos um convite às escolas da Capital, da Região
Metropolitana e do interior do Estado, para se inscreverem na
Assembléia Legislativa, a fim de visitarem a exposição 1964-1985: A
Subversão do Esquecimento. Trata-se de uma exposição que mostra
muitas questões originais e uma reflexão muito aprofundada sobre o
golpe militar, adotando uma linha de tempo histórica fundamental para
o estudo dos alunos de hoje. Ao mesmo tempo, registra as
manifestações culturais, populares, políticas e sociais desse período
do golpe militar.

Em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, a iniciativa dessa exposição foi da Gerência de Relações
Públicas, contando com o apoio da Gerência de Jornalismo, Teatro,
TV Assembléia e Escola do Legislativo. Gostaria de dar conhecimento
a este Plenário dos profissionais da Assembléia que se envolveram
nesse projeto. Na concepção, planejamento e execução da exposição,
destacamos a participação da Daniela Santiago, da Itália Fausta, do
Jorge Pôssa, da Luisa Luna, da Patrícia Duarte e do Paulo Brasil. Na
pesquisa, elaboração e redação dos textos, destacamos a
participação da Daniela Santiago, do Jorge Pôssa, da Luísa Luna, da
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Patrícia Duarte, da Raquel Godoy e da Roniere Menezes, com a
colaboração da Cláudia Bento. Na produção: Maria Lúcia Mendes
Pinto, Maria Inês Mendes Pinto e Raquel Godoy. Na programação
visual: Paulo Brasil. No projeto gráfico do roteiro: Joana Nascimento e
Rodrigo Valente. No apoio: Edivaldo Cândido de Souza e equipes da
Manutenção e do Almoxarifado, ligados à Gerência-Geral de Serviços
Gerais.

Começamos a trabalhar nesse projeto "64 Nunca Mais" ontem. No
decorrer deste ano, várias atividades serão realizadas pela Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa em parceria com
gerências deste Poder. O dia 10 de dezembro é o Dia Internacional
dos Direitos Humanos, já que a grande vítima do golpe militar foi o
resgate de uma política de direitos humanos, que vinha se
desenvolvendo nos anos anteriores ao golpe.

Perdemos muito nessa política. Hoje, ter como marca o 10 de
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos - quando
comemoramos 56 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos -' é um tributo a todos os que lutaram por um Brasil melhor
e a todos os que lutaram pelas liberdades democráticas no País.
Queremos fazer um tributo àqueles que derramaram o seu sangue na
luta por uma pátria mais justa e de iguais. Então, encerraremos essas
atividades no dia internacional, objetivando, dentro dessa perspectiva,
um 64 Nunca Mais neste País. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, na última terça-feira, subi à tribuna para denunciar o
cancelamento do Programa Bolsa Familiar para Educação, do
Governo Estadual, em 30 cidades do vale do Jequitinhonha. Continuo,
Sr. Presidente, sem uma explicação oficial da base do Governo nesta
Casa. Ao contrário. Depois de terça-feira, tive acesso a documentos
importantes, como a comunicação oficial desse cancelamento -
mensagem da Secretaria da Educação para a equipe técnica do
programa.(- Lê:) "Comunicamos o desligamento dos 30 municípios
que já completaram mais de três anos de permanência no programa.
Não receberão o benefício a partir de abril. Solicitamos tomar as
providências necessárias à divulgação". Agora, farei a leitura da lei
aprovada por esta Assembléia. (- Lê:) "Os benefícios do programa
serão concedidos a cada família pelo período de dois anos,
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prorrogável por mais um ano, ou enquanto as condições da família
permanecerem desfavoráveis, mediante acompanhamento e
avaliação da equipe técnica". Nesse dia, alguns Deputados disseram
que era para não haver duplicidade e porque o programa do Governo
Lula já atendia à questão. Fiz contato com o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Não existe acordo oficial
de transferência dessas famílias para o Governo Federal, que, aliás,
até junho, atenderá a 4.500.000 famílias. E o Estado cancela, de uma
tacada só, 12.600 famílias. Tive tristes notícias da cidade de Araçuaí,
onde famílias desesperadas não sabem o que fazer, porque essa é a
sua única fonte de renda. Isso não pode acontecer. Tenho a certeza
de que o Governador Aécio Neves ainda não tem essa informação.
Trinta municípios do vale do Jequitinhonha, com IDHs baixíssimos,
serão atingidos. O critério é claro: família com criança desnutrida;
família com idoso, portador de deficiência ou necessidade especial; e
municípios cuja renda dependa dessa movimentação de recursos e
desses programas de transferência de renda. Qual é a explicação
para esse cancelamento unilateral agora? O cronograma prevê o
cancelamento para 12.600 famílias em abril, 4.800 em julho e mais 4
mil em dezembro. Ou seja, no ano de 2004, o Governo Estadual
cancelará 21 mil famílias do programa instituído por lei e aprovado
pelo conjunto de Deputadas e Deputados desta Assembléia.

É um desrespeito a esta Assembléia, às famílias atendidas pelo
programa e às 30 Prefeituras. Que as outras 21 cidades tomem
cuidado, porque, até o final do ano, a guilhotina vai chegar a todos se
esta Casa não levantar sua voz e exigir que essa medida seja, no
mínimo, suspensa, até que uma alternativa seja obtida com o Governo
Federal ou outros órgãos públicos ou privados.

Queria aqui, Sr. Presidente, agradecer mais uma vez a concessão
de tempo para reiterar a denúncia. Não é duplicidade e não é pela lei.
A lei é clara. Que seja comprovado que as famílias que estão sendo
atendidas não dependem mais economicamente desses R$70,00. Se
houver dados de uma avaliação técnica que mostrem que essas
12.600 famílias saíram do nível de dependência econômica desse
programa, terei a humildade de vir aqui reconhecer que talvez tenha
sido precipitado. Todas as informações são seguras. Estamos falando
de famílias pobres do vale do Jequitinhonha. Não vamos transformar
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isso num cavalo de batalha político-partidário. Queremos solução.
O que essas 12.600 famílias vão fazer no final de abril?

O Deputado Miguel Martini - Serei muito breve, Presidente Rêmolo
Aloise. Apenas para pedir ao Deputado André Quintão que aguarde o
tempo regimental de que disponho para, conforme o prometido, dar as
informações relativas ao que V. Exa. cobrou na semana passada.
Ontem não foi possível em razão da lembrança dos 40 anos do golpe
de 64. Estou inscrito e gostaria que ele aguardasse. Faz duas
cobranças antes que eu não tenha tempo sequer de informar. Vou
informar. Está tudo em minhas mãos, tudo documentado, e V. Exa.,
como todos os que assistem pela TV Assembléia, poderão tomar
conhecimento as informações. Afirmo que não é o que o Deputado
diz.

O Deputado Weliton Prado - O Deputado André Quintão trouxe um
assunto muito sério para este Plenário da Assembléia Legislativa. E
um verdadeiro absurdo. Poderá chegar a 21 mil o número de famílias
de uma região muito carente que terão os recursos cortados. São
famílias muito pobres e humildes, algumas até mesmo com portadores
de necessidades especiais, deficientes físicos, idosos. Não acredito
que o Governo do Estado tenha cometido um absurdo dessa
natureza. Temos que tomar uma atitude, temos que nos organizar,
independentemente de partido político, e ir ao Palácio da Liberdade
para exigir, de forma imediata, que essas famílias não tenham os
recursos cortados. Foi uma lei aprovada nesta Casa, há verbas do
orçamento, e o Governo do Estado não está liberando esses recursos.
Parece que o Governo Estadual colocou um nome parecido com o
programa do Governo Federal para levar as pessoas a acharem que
foi o Governo Federal que cortou os recursos. Esse é um programa do
Governo do Estado, e os recursos do programa do Governo Federal
estão sendo liberados. Como ficarão essas 21 mil famílias que terão
os recursos cortados? Sabemos da carência do Norte de Minas, do
vale do Jequitinhonha, do vale do Mucuri. Para aquelas pessoas
humildes, os R$70,00 podem significar o único prato de comida do dia
para suas crianças.

Precisamos rever esse posicionamento o mais rápido possível e
debater o assunto em várias comissões. Nós, Deputados, devemos ir
ao Palácio da Liberdade exigir providências imediatas.
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O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores, estou atento à discussão. A Assembléia Legislativa
tem a relevante função de fiscalizar os atos da sociedade e do
Executivo. Portanto, as considerações são pertinentes e merecem
resposta do Governo Estadual, que, como disse o Deputado Miguel
Martini, tem a resposta pronta nas mãos. Em vez de repisar o assunto,
devemos ouvir o Líder da Maioria, pois representa os interesses do
Executivo.

Mas esse não é o assunto que gostaria de discutir. Sei que questão
de ordem é concedida para discutir as dúvidas acerca do Regimento
Interno. Mas o Dia Internacional das Aguas, 22 de março, e a
Campanha da Fraternidade da CNBB, que trata da preservação da
água, são assuntos importantes. Esta Casa tem prestado contribuição
expressiva ao meio ambiente. Como há várias leis de minha autoria
sancionadas pelo Governo acerca do assunto, tenho vontade de fazer
com que se tornem realidade e evitar que outras se transformem em
letras mortas.

A primeira, a Lei n° 13.194, de 29/1/99, trata do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Para o orçamento deste
ano, estão consignados R$40.949.611,00. Ficamos tristes, pois,
desde 1999, os recursos orçamentários a serem destinados à
formação dos comitês de bacias praticamente não foram aplicados em
prol do meio ambiente. Tão importante quanto criar leis é fazer com
que sejam cumpridas. Entre as obrigações desta Casa, está a de
fazer com que as leis se tornem realidade. Para isso, conto com o
apoio dos parlamentares.

A outra é a Lei n° 12.503, de 30/5/97, que cria o Programa Estadual
de Conservação Ambiental da Agua. Apesar de ter tido pouca
aplicação, ela é interessante, pois não visa à cobrança de taxa do
contribuinte. Entretanto, toda instituição, pública ou privada, que
explora a água economicamente, deve depositar 0,5% da receita
operacional em fundo próprio para cuidar da bacia hidrográfica, já que
a água é um insumo fundamental para que essas instituições ganhem
dinheiro.

Fiquei satisfeito ao ver exemplos positivos. Nesse final de semana,
estive em Viçosa, cujo fornecimento de água é feito pelo ribeirão São
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Bartolomeu.

Os Serviços Autônomos de Agua e Esgoto de Viçosa, juntamente
com a Universidade Federal de Viçosa, estão com um trabalho
espetacular com relação à melhoria da qualidadee quantidade de
água. A inspiração deles foi exatamente essa Lei n° 12.503, aprovada
por esta Casa.	-

Como não temos notícia da utilização dessa lei por órgãos como a
CEM 10, a COPASA, queremos que a sociedade reaja, que a
Promotoria Pública, que tem a obrigação de fazer o cumprimento da
lei, se manifeste.

A nossa felicidade é o fato de um serviço autônomo municipal, que
não tem a obrigatoriedade desse cumprimento, fazer valer essa lei.

Uma terceira lei muito importante, Sr. Presidente, a Lei n° 14.089, de
6/12/2001, é a que cria o Programa de Certificação Ambiental na
Propriedade Agrícola. Então, em vez de, nos orçamentos, haver só
multas, pois cidadão nenhum agüenta pagar tantas, há esse projeto
de incentivo. Esperamos que essa lei seja um estímulo, realmente, à
feitura ambiental, social e, evidentemente, produtiva de uma
propriedade agrícola.

Pedimos, então, o apoio desta Casa, para conversar com o
Executivo e fazer com que essas leis sejam ope racionalizadas.

Entraremos com um requerimento à Comissão de Meio Ambiente e
à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial exatamente
chamando todos os atores para essa discussão absolutamente
necessária.

Para concluir, aproveito a oportunidade deste momento para
convidar todos os Deputados, todos os cidadãos que nos assistem
para a sanção do Projeto de Lei n° 273 pelo Governador Aécio Neves,
que esta Casa aprovou no último mês. Essa é uma lei de incentivo ao
cooperativismo no Estado de Minas Gerais. Estará presente também,
no Palácio da Liberdade, às 15 horas da próxima segunda-feira, o
Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que, mais do que Ministro
da Agricultura, é um cooperativista convicto. Portanto, insisto para que
todos os Deputados e cidadãos assistam a esse ato, que é a sanção
de uma lei importante como essa pelo Governador Aécio Neves.
Trata-se da sanção de um projeto da Frente Parlamentar do
Cooperativismo - FRENCOOP - desta Casa. Com essa sanção,
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mudará, sem dúvida nenhuma, o perfil do apoio e do fomento ao
cooperativismo no Estado de Minas Gerais.

Hoje, na Faculdade de Medicina da UFMG, em conversa com os
alunos, alguém dizia que os meios de produção devem ser
socializados. Pois bem, o cooperativismo é um meio de se atingir esse
objetivo e é essa tônica que devemos perseguir, para que a
distribuição de renda neste País seja realmente uma realidade. Eram
essas as minhas palavras. Agradeço a tolerância de V. Exa.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar a Comissão Especial

para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Situação dos
Depósitos de Veículos Apreendidos, doravante denominada
"Comissão Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos". Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Mauro Lobo e Sebastião Helvécio;
suplentes - Deputados Alberto Bejani e Ermano Batista; pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputada
Jô Moraes; pelo PL: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente -
Deputado Célio Moreira; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adaiclever
Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 2.627/2004, da Comissão de Transporte, 2.628 a

2.630/2004, da Comissão de Direitos Humanos, 2.631/2004, da
Comissão do Trabalho, 2.632/2004, da Comissão de Meio Ambiente,
e 2.633 a 2.646/2004, da Comissão de Saúde. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Marília Campos,

solicitando que o Projeto de Lei Complementar n° 47, de sua autoria,
que inclui o companheiro ou a companheira homossexual como
dependente do segurado do IPSEMG, seja encaminhado à Comissão
de Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu
o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a
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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, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores,
o competente, brilhante, sensível e muito atuante Deputado André
Quintão, por ocasião da inauguração, se não me engano, de uma
ponte sobre o rio Jequitinhonha, estendeu, pelo que entendi, sua visita
pela região. Em Araçuaí, encontrou-se com algumas pessoas e alguns
Prefeitos, que lhe teriam comunicado a suspensão do Bolsa-Escola
por parte do Governo do Estado, tratava-se mais especificamente de
um documento que lhes teria sido encaminhado por um representante
da Secretaria da Educação, usando o nome do Secretário Adjunto
dessa Secretaria.

A denúncia feita pelo nobre Deputado é a de que 12.600 famílias
teriam deixado de receber o Bolsa-Escola estadual. Além disso, 30
Prefeituras haviam comunicado o mesmo fato. O expositor manifestou
grande espanto diante da atitude bárbara, desumana e injusta de um
governo insensível contra as famílias mais pobres entre as pobres,
que tanto necessitam de ajuda governamental. Foi assim que recebi a
notícia, pois, como estava no Plenário, acompanhei todo o
pronunciamento.

Comprometi-me com o nobre Deputado André Quintão que traria
ontem, quarta-feira - não lembrei que estava marcado aquele ciclo de
debates neste Plenário -, informações sobre o assunto. Já inscrito
para falar pelo art. 70, o Deputado novamente usou a tribuna para
dizer que nada havia sido explicado; no entanto, eu ainda não havia
tido tempo de usar regimentalmente da palavra.

Deputado André Quintão, V. Exa. é muito bem-informado. Mas
sugiro que se informe melhor sobre as inovações e os programas
sociais trazidos pelo Governo Federal. Eles merecem aplausos de
todos nós, brasileiros. Antes a Ministra Benedita da Silva era quem se
encarregava desse setor. Atualmente é o Ministro Patrus Ananias. O
Governo Federal fez algo inteligente que precisava ser feito. Disse
isso da tribuna, pois é obrigação de todos os governos o fazerem. Mas
nem todos percebem isso e desejam a racionalização e a otimização
dos recursos públicos. Então, Deputado André Quintão, busquei as
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informações. Em outubro do ano passado, houve esse documento.
V. Exa. talvez saiba disso, pois não me lembro exatamente. O
Governo Federal promoveu uma grande cerimônia convocando todos
os Secretários da área social do Brasil para comunicar a unificação
dos programas sociais, a qual é uma medida extremamente inteligente
e, sem dúvida nenhuma, trará melhores resultados para a sociedade.
A partir daí, o Ministério da Ação Social, ou melhor, o Governo Federal
procurou os Estados, inclusive Minas Gerais, propondo o seguinte:
uma vez que o Governo Federal... Se não me engano, o Programa
Bolsa-Escola ou o Bolsa-Família foi inicialmente implantado no
Governo de Campinas ou no Governo do PT não sei de qual
município. Essa era uma bandeira do PT. Até por uma questão de
coerência, ao chegar ao Governo, tinha de realmente implementar
ações nesse sentido.

Deputada Marília Campos, 92% dos recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social foram destinados ao Programa Bolsa-Família, do
Governo Federal. Inteligentemente, o que pensou o Governo Federal?
Nos Estados em que houver um programa similar, unificaremos.
Então, reuniram os Secretários da Pasta da Ação Social de todo o
Brasil para mostrar a seguinte proposta: os senhores devem comprar
outra agenda complementar a essa ação social e deixar que cuidemos
da questão do Bolsa-Família. Então, a tese do Governo Federal é
dizer: o Estado, para que não haja sobreposição de ação...

Deputado Paulo Piau, sabemos que os recursos estão sempre
aquém das necessidades. Assim, a racionalização é um ato
inteligente, diria até de bom-senso e necessário. Obviamente preferiria
que cada família recebesse R$500,00, R$600,00 ou R$ -1.000,00 por
mês.

Porém, é preciso atender a toda a demanda, a questão social no
Brasil é gravíssima, existem quase 60 milhões de excluídos, sendo
que 30 milhões estão abaixo da linha da miséria. Estamos falando de
uma realidade muito complexa.

Qual a proposta inteligente do Governo Federal? Em parceria com
os Estados, racionalizar. Os Estados cuidariam das ações
complementares, e o Governo Federal, da distribuição do Bolsa-
Família. O Governo Federal sai da duplicidade de ação Bolsa-Família
e Bolsa-Escola, e deixa unicamente o Bolsa-Família, mas os Estados

rÁ



306
entram complementando essas ações.

No dia 1° de outubro de 2003, o Secretário João Leite encaminhou
documento para o Ministério da Ação Social nos seguintes termos:
"Em conformidade com o que foi pactuado entre o Governo Federal e
o Governo do Estado de Minas Gerais, encaminhamos a V. Sa. a
relação dos programas complementares a serem oferecidos por este
Estado como contrapartida da unificação dos programas federais de
transferência de renda. Estamos dispo nibilizando, também, a relação
completa dos participantes do programa Bolsa-Família do Estado de
Minas Gerais, e que serão, conforme acordo, assumidos pelo Governo
Federal". Esse documento foi recebido no dia 2 de outubro de 2003.

São os seguintes os programas que o Governo do Estado de Minas
Gerais se compromete a assumir, pelo acordo feito com o Governo
Federal: transferência do Bolsa-Escola estadual para o programa
federal, como forma de unificação da ação governamental de incentivo
e freqüência à escola e melhor focalização dos programas sociais,
alcançando-se 81.837 crianças - hoje, o atendimento é feito para
27.845 famílias. Os projetos federal e estadual se sobrepõem em 15
mil famílias. Cerca de R$23.000.000,00 do Tesouro Estadual são
aplicados anualmente nesse projeto. A sobreposição era de 15 mil,
imagino que os 12 mil devem ter sido o início das ações; Saneamento
Básico - Mais Saúde Para Todos, que amplia a cobertura do sistema
público de abastecimento de água e do esgoto sanitário,
incrementando o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e nas cidades com população acima de 100 mil
habitantes. Alguns atendem a essa região que o Deputado citou,
outros não; Saúde em Casa, recursos da ordem de
R$114.330.000,00, inclui regionalização da assistência à saúde;
melhoria e ampliação do ensino fundamental, elevação dos índices de
aprendizagem dos alunos da rede pública, com ampliação da duração
do ensino fundamental para nove anos, universalização e melhoria do
ensino médio, ou seja, expansão das oportunidades educacionais;
Inclusão Digital, promovendo inclusão digital e universalização do uso
da internet, permitindo acesso a todas as camadas da população, com
recurso estimado; Lares Geraes, que inclui construção e reforma de
moradia nas zonas urbana e rural, com incentivo à prática do mutirão,
em operações casadas com os municípios, com recursos previstos da
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ordem de R$128.000.000,00; centros públicos de promoção do
trabalho, promovendo o desenvolvimento integrado das ações que
compõem a política pública do trabalho e renda; Minas sem Fome,
visando implementar projetos que possibilitem às populações
vulneráveis à tome e à desnutrição o acesso aos meios para produzir
os alimentos componentes da cesta básica para consumo e, como
alternativa do incremento de renda, para garantir segurança alimentar
e nutricional dessa população, de forma permanente e sustentável;
criação do banco de alimentos; apoio às iniciativas da economia
solidária; hortas comunitárias; microcrédito, ou seja, ampliação das
linhas de crédito por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas

• Gerais para pequenos empreendedores, como forma de
democratização do crédito, tendo sido aplicada uma média de
R$12.000.000,00 por ano na concessão; emissão de documento civil
com a utilização do posto do SINE-MG e do Centro Público de
Promoção do Trabalho; encaminhamento profissional.

O que, na verdade, está ocorrendo? Uma parceria saudável,
necessária, entre os Governos Federal e Estadual. Para a
implementação disso, os entendimentos começaram em outubro do
ano passado. Já estamos em abril, ou seja, há seis meses essas
ações estão sendo trabalhadas. Volto a afirmar: trata-se de uma
atitude inteligente do Governo Federal, que preferiu concentrar tudo
em determinado programa, o Bolsa-Família, e transferir, em vez de se
utilizar da sobreposição dessa assistência, O Governo Federal disse:
"Você fica com essa parte, e eu, com essa outra". E importante dizer
que, entre esses programas, está previsto aquele que não deixa as
pessoas sem alimentos. Logo, não estamos falando de alguém que
vai deixar de se alimentar, mas estamos dizendo que as ofertas de
assistência social são ampliadas com a inclusão digital, a geração de
emprego e renda, o microcrédito, o combate à fome, etc. Volto a dizer:
essa foi uma proposta de política do Governo Federal. Logicamente,
foi acolhida pelo Governo do Estado, porquanto está dentro da linha
de melhor aplicação dos recursos públicos.

Deputado André Quintão, hoje, pela manhã, o Secretário de
• Desenvolvimento Social e Esporte, Deputado João Leite, recebeu um
telefonema do Secretário de Planejamento Estratégico e Gestão do
Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, Sr. Sérgio Paganini
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Martins, que reafirmou o compromisso do Governo Federal de
assumir, por meio do Programa Bolsa-Família, as famílias atualmente
atendidas pelo Bolsa-Escola estadual. E mais: declarou a liberação de
27 mil bolsas-famílias para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Como podemos comprovar, pois os documentos estão aqui, não é
bem, como foi anunciado, um "saquinho de maldades" de alguém
insensível ao problema dessas famílias.

Vimos recentemente os aposentados enfrentarem filas imensas, e o
Governo tendo de agir para acabar com a maldade que estavam
fazendo com os nossos queridos velhinhos.

As adaptações e mudanças dos programas provocam dificuldades
não desejadas. Algumas ações são implementadas, buscando um
resultado futuro. Hão que se planejar e buscar os caminhos legais
para essa implementação. Há todo um processo montado para isso.
Algumas medidas precisam ser tomadas, para agilizar essa
implementação.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - O nobre Deputado Miguel
Martini, cioso no exercício das suas atribuições políticas nesta Casa,
representando a Maioria, traz informações que alimentam o debate,
mas que, de maneira muito respeitosa, gostaria de comentar.

V. Exa. menciona um ofício recebido no ministério da então Ministra
Benedita. No entanto, talvez porque o pronunciamento ainda terá
prosseguimento, não menciona uma reunião importante ocorrida em
28 de novembro, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes,
da qual participaram os Secretários João Leite, Anastasia e outros do
Governo, juntamente com a Secretária Executiva do programa, a Sra.
Ana Fonseca, hoje Secretária Executiva do Ministério de
Desenvolvimento Social, acompanhada, na época, pelo seu assessor
André Teixeira, hoje Secretário Nacional do Programa Bolsa-Família,
vinculado ao Ministério.

Naquela reunião, buscavam entendimentos diante do ofício de
manifestação do Estado em virtude da exposição do Governo Lula de
unificar e integrar os programas, o que considero bastante positivo.

Fico feliz porque essa reunião do dia 28 foi motivada por uma ação
desta Assembléia. A Comissão de Participação Popular realizou, no
dia 27 de novembro, uma audiência pública com a Secretária Ana
Fonseca. E, a pedido da Secretária e do Deputado João Leite,
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organizamos essa reunião com o Governo do Estado, até para
ajudar nessa unificação de esforços.

Nessa reunião foi estabelecida uma espécie de plataforma de
compromissos. O Governo Federal enviaria para o Estado uma
listagem das famílias atendidas em Minas Gerais. Isso foi feito. O
Governo do Estado, por sua vez, comunicaria ao Governo Federal as
famílias atendidas pelo Bolsa-Escola do Estado e que não recebiam
nenhum outro tipo de bolsa.

Pela informação que tenho, essa checagem não foi feita no caso das
famílias pagas pelo Estado, mas que não recebem nenhum outro tipo
«de benefício. Essas famílias, em potencial, deveriam ser incorporadas
pelo Programa olsa-Família.

i . Feitas essas checagens, havia o compromisso de se estabelecer um
;cronograma para inclusão, e o Estado assumiria a responsabilidade
sobre o cadastro dessas famílias não incluídas no Programa Bolsa-
Família federal. Essas checagens, de responsabilidade do Governo do
Estado, seriam a base para a integração das ações do Governo,
incluindo-se as ações complementares.

Nesse assunto específico, Deputado Miguel Martini, evidentemente
não faria denúncia sem buscar todas as informações com o próprio
Ministro Patrus, há alguns minutos atrás, o qual está rigorosamente à
disposição para prosseguir com o diálogo.

Mas hoje não há nenhum caminho objetivo para incorporação
dessas famílias no mês de abril. Teremos que checar todas as
informações. Se o Estado utilizasse os R$21.000.000,00 do
orçamento em ações complementares, como banco de alimentos,
qualificação profissional, segurança alimentar, seria bom.

No entanto, tenho documento oficial do Estado dando ciência de que
os 30 municípios serão desligados porque completaram os três anos.
Não se trata de comunicado da equipe técnica, mas do gabinete do
Secretário Adjunto de Estado dando ciência de que, completados três
anos de programa, deve ser excluído.

Deputada Marília Campos e Deputado Rogério Correia, o
comunicado poderia ser assim: "Em razão do entendimento com o
Governo Federal e pelo fato de o assessor Sérgio Paganini já incluir
as famílias do Bolsa-Família no programa federal, comunicamos às
famílias que, a partir de abril, as famílias não mais receberão ajuda".
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O Deputado Miguel Martini - Deputado André Quintão, talvez uma

das dificuldades nessa circulação de informações seja fruto de haver
três secretarias envolvidas na questão. A informação que tenho é do
Secretário João Leite, da Defesa e Assistência Social, o outro é o da
Educação. Não sei o nível de informação que está circulando entre
uma secretaria e outra, que está ensejando ações como essa. Tudo o
que falei não está sendo tratado com a Secretária da Educação nem
com o Secretário Ajunto da Educação, mas com o Secretário João
Leite, responsável pela área. Essas informações podem estar
equivocadas.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Sr. Deputado, aprovamos
na Assembléia requerimento para realização de audiência pública
para tratar desse assunto. Não soltei saco de maldades ou
barbaridades da tribuna. Mostrei à Deputada Marília Campos que
tenho relatos oficiais da reação das famílias, que estão desesperadas,
que queriam tomar satisfação com o pessoal do correio ou da equipe
técnica, que não têm nada a ver com esse cancelamento.

Tenho informação de que das 27 mil famílias, cerca de 8 mil tinham
de fato algum nível de duplicidade de programas de transferência.
Nesse caso, há uma co-responsabilização para chegar-se aos
R$70,OO.

O Deputado Miguel Martini - Conforme os dados, quando os
Governos Federal e Estadual forneceram as listas, a duplicidade de
ação abrangia 15.511 famílias.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
V. Exa. apresenta uma informação, mas as minhas são outras. A
comunicação do cancelamento foi da Secretaria de Estado da
Educação. O argumento era de que se tinha chegado aos três anos,
conforme a lei, o que segundo meu entendimento não procede.

A informação que tenho do Ministro é de que terá boa-vontade para
discutir com o Governador, no vale do Jequitinhonha parcerias. No
caso, o Secretário Nacional do Programa Bolsa-Família me alertou
para o fato de que o Estado deveria enviar alguns dados, que não
foram repassados, inviabilizando inclusive o prosseguimento da
integração. O argumento do Secretário da Educação não é a parceria
com o Governo Federal, mas sim o fato de os municípios haverem
completado três anos.
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A lei é clara ao dizer que a família permanecerá caso não haja

melhora econômica. Ainda há tempo de o Governo Estadual rever sua
posição, iniciando um diálogo com o Governo Federal; de não se ater
ao fato consumado. Parece-me que essa é a lógica do fato
consumado. Manda-se cancelar o Bolsa-Escola do Governo do
Estado, e, na base, alguns dizem que o Governo Lula o fez. Em pouco
tempo, dirão, no vale do Jequitinhonha, que havia um compromisso do
Governo Federal de assumir as famílias, conseqüentemente será
culpado no final de abril. Sexta e sábado, fui ao vale. O Governador,
que estava presente, elogiou muito o Presidente Lula, e vice-versa.

Na segunda-feira, o Deputado Adelmo Carneiro Leão esteve em
Carbonita. Lá, dizia-se que o Lula mandou cancelar o Bolsa-Escola do
Governo do Estado. V. Exa. tem um compromisso com a defesa da
vida. Precisamos fazer com que a avaliação técnica seja refeita sem
partir do princípio que todas tiveram ascensão econômica. E preciso
designar uma equipe técnica a fim de verificar quais não precisam.
Essas devem ser substituídas. Em Belo Horizonte há integração. A
Prefeitura mantém sua contrapartida. Há 10 mil famílias recebendo
R$ -150,00. O Bolsa-Família federal entra com R$73,00, em média, e a
Prefeitura, com mais R$80,00, para que o valor não seja reduzido.

Nosso objetivo - o seu e o meu - são as famílias. Quem sabe não
ajudamos a esclarecer algum mal-entendido nesse processo? Ao que
me consta, não houve continuação no procedimento de negociação
com o Governo Federal. O fato de o cancelamento atingir 12.600
famílias, no dia 30 de abril, é da maior gravidade. Há informações que
apontam para a necessidade de manutenção do investimento do
Estado nas políticas complementares. As informações são de que
haverá um contingenciamento dos R$21.000.000,00 previstos. Assim,
não poderão ser gastos com sua finalidade. Essa medida mais parece
uma transferência de responsabilidade de gasto para o Governo
Federal do que uma real parceria. Se o fosse, o comunicado diria que,
em razão da parceria, as famílias seriam desligadas e atendidas pelo
programa Bolsa-Família do Governo Lula. Informaria, ainda, que o
Governo do Estado tomaria iniciativa, nos 30 municípios, para aportar
recursos para ações de segurança alimentar, combate à desnutrição,
etc. Entretanto, a notícia, dramática, foi a de que o pagamento estava
cancelado, O Governador pode até defender a integração, mas talvez
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não saiba que isso não evoluiu ao ponto de as famílias receberem
o recurso no final de abril ou de o Estado criar uma rede
complementar de ação.

Que todos nós tenhamos também o bom-senso de fazer uma
avaliação, e que o Governo fale: Secretário, mande uma comunicação
para lá, tranqüilizando as famílias. Manteremos o pagamento, até que
seja assinado convênio, como está sendo feito em várias áreas com o
Governo Lula, para que as famílias mais pobres não sejam
prejudicadas.

O Deputado Miguel Martini - Deputado André Quintão, volto a dizer
que acredito na dificuldade de comunicação, em razão desse pacto,
que está sendq feito com a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes e, ainda, com a Secretaria da Educação.

Deputados, há ainda outro dado: defendo o mesmo que o Deputado
André Quintão defende, ou seja, todos queremos que os pobres,
aqueles que passam por dificuldades, sejam atendidos. Sabemos
também que, por mais agilidade que se dê a uma máquina do Estado,
as coisas não ocorrem com a celeridade que imaginamos e
desejamos.

Tentarei agendar para o dia 15 essa reunião, apesar de não fazer
parte da comissão. Nessa ocasião, poderemos - quem sabe? -
identificar os entraves e dar maior celeridade a esse processo, papel
também desta Casa. E bom que isso ocorra, para que aqueles que
nos acompanham por meio da TV Assembléia possam perceber que
os Deputados, aos sábados, domingos e feriados, estão percorrendo
suas bases para ouvir as demandas e as reclamações do povo, pois
somos a sua voz, seus legítimos representantes. E preciso irmos às
bases, entrar em contato com a sociedade, o que a imprensa, de
modo geral, faz questão de não divulgar. Deputado Rogério Correia,
lembro-me de um debate, televisionado ao vivo pela mídia nacional,
em que uma das perguntas mais formuladas foi: como um Deputado
cristão pode aceitar trabalhar apenas três dias durante toda a
semana? As pessoas acham que trabalhamos apenas três dias,
considerando apenas o trabalho no Plenário. Sem dúvida, esse
trabalho não deve representar nem 5% de toda a nossa atuação. O
mesmo ocorre em relação aos recessos de dezembro, janeiro,
fevereiro e julho, quando as pessoas imaginam que estamos de férias.
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Na verdade, não há processo legislativo, mas os Deputados
aproveitam esse tempo para estar em suas bases.

Para encerrar, Deputado André Quintão, parabenizo V. Exa. e o
Governo por essa sensibilidade, que também possuo. Percebemos
que há questões burocráticas e mecanismos que necessitam ser
encontrados para atender à questão. O Estado de Minas Gerais e o
Governo Federal querem ampliar o atendimento, buscando a
otimização da aplicação dos recursos. Aguardamos a reunião do dia
15 e esperamos ter uma solução que possa agradar a todos. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com  a palavra, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Sr. Presidente, o prazo
será suficiente. Venho buscando prazo maior para ocupar esta
tribuna, a fim de fazer análise mais detalhada dessa conjuntura
política, em especial, realizando avaliação do Governo do Presidente
Lula.

Quero fazer essa avaliação com um tempo maior, porque vários
Deputados de oposição ao Governo Lula ocuparam, recentemente, a
tribuna para fazer o que Deputados Federais fizeram no Congresso
Nacional, ou seja, repassaram um quadro irreal da situação do Brasil.

Há um setor da Oposição que demonstra irresponsabilidade em
relação ao Pais. Tenta mostrar para a Nação brasileira que o Governo
Lula se encontra num período de paralisia, que o Brasil, portanto,
estaria mergulhado em uma crise econômica e social, o que não
corresponde à realidade. O que acontece é exatamente o contrário.
Por diversas vezes, procuramos pontuar as dificuldades do País
quando o Governo Lula assumiu a Presidência.

Este não é o debate que pretendo fazer agora, mas nunca é demais
dizer o que foi feito e o que houve de positivo. A principal pretensão
do Governo Lula no ano passado foi a garantia da estabilidade
econômica, para que, a partir dela, houvesse também estabilidade
política. Dessa forma, o Governo passaria a cumprir suas metas e
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compromissos com a população. Se não tivéssemos conseguido
isso, o Governo teria fracassado. Faço um parêntese para dizer que
alguns setores apostaram no fracasso. No segundo turno da
campanha eleitoral, o próprio José Serra, candidato do PSDB, dizia
que o Brasil chegaria ao caos econômico, político e social, como
ocorreu com a Venezuela e a Argentina, e que não teria condições de
vencer a crise se o Lula fosse eleito. Desde aquela época, o candidato
José Serra apostava no caos.

O Presidente Lula assumiu a Presidência com todas as dificuldades
e, em vez do caos, estabeleceu-se uma estabilidade econômica
produtiva. A inflação, que vinha galopante, foi controlada, e o dólar,
que fugia das perspectivas mais sensatas, também o foi, caindo para
menos de R$3,00 e assim permanecendo. O risco-país, que significa
o descrédito que há no exterior em relação ao Brasil, diminiu,
passando a ser um País acreditado. O índice, que estava subindo de
3 mil pontos quando o Presidente Lula assumiu, baixou para 500
pontos.

O Governo, além de batalhar pela estabilidade econômica, que não
é o único compromisso do PT, passou a trabalhar pela retomada do
crescimento econômico e pela divisão de renda. Essa passou a ser a
obsessão do Presidente Lula. Assim o Governo começou a agir, e
atacamos pontos importantes. Na política externa, tivemos uma ação
extremamente positiva.

O Brasil passou a ser um país respeitado, o MERCOSUL passou a
ser o centro de nossas atividades, e nós toureamos a ALCA, fazendo
com que prevalecesse o interesse sul-americano. Assim, nosso País,
sem sombra de dúvidas, tornou-se a principal referência para a
Venezuela, a Argentina, o Equador, a Bolívia, enfim, para todos os
países da América do Sul, extrapolando para a América Latina,
incluindo o México.

O Brasil passou também a manter relações com os países árabes, a
China, a India, além de "vanguardear" o grupo dos 21 países em
desenvolvimento que não se curvaram aos interesses do imperialismo
norte-americano, passando, portanto, a manter uma nova relação de
respeito mútuo, negando-se a dar apoio ao fracassado belicismo do
governo americano no Iraque, como se demonstra agora.

Portanto, nesse primeiro ano, o Governo, com altivez, passou a ter
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uma nova política externa.

Preparamos também o terreno para que o capital financeiro não
tivesse a supremacia absoluta - como ainda tem, mas já minimizada -
no próprio Brasil e no mundo. Passamos a acelerar o setor produtivo
para depender menos do capital financeiro e não sermos escravos
desse capital volátil, como há muito somos. Essas políticas
demandam tempo. Não tínhamos uma correlação de forças na
sociedade, uma hegemonia, com a qual pudéssemos simplesmente
romper com o capital financeiro internacional e decretar o não-
pagamento de uma dívida, sem cumprirmos o contrato. Não tínhamos
•e não temos a hegemonia absoluta para fazer isso, e o Governo, aliás,
não se propôs a tal. Propôs-se a fazer com que os acordos fossem
mantidos, mas modificados a partir da manutenção. De fato, foi
anunciado ser esse o último acordo com o FMI, em outros parâmetros,
com maior liberdade de ação do Governo, pelo Presidente Lula, pelo
Presidente do Banco Central e pelo Ministro Palocci, o que nos dará
uma independência maior frente ao capital internacional. Isso foi feito
de forma serena pelo Presidente da República.

Tudo isso é um processo de construção, e o Governo passou a
construir algo maior, que o Presidente Lula chamou de expectativa do
espetáculo do crescimento. Teremos a retomada do crescimento
econômico a partir da queda da taxa de juros, que chegou a 26,5% e
encontra-se em 16,25%, valor ainda alto, mas muito menor que o
deixado pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse é um
dado importante para a retomada do crescimento.

Há ainda outros anúncios feitos pelo Presidente, os quais reitero
agora: o investimento de R$15.000.000.000,00 no nosso parque
industrial sucateado, anunciado ontem; o investimento de mais
R$5.000.000.000,00 no setor de energia elétrica alternativa, setor
fundamental que retomamos para o Estado, retirando-o das agências
privadas que nele mandavam e desmandavam, paralisando, portanto,
um processo de privatização e retomando os setores estratégicos
para o Governo brasileiro; e o investimento já anunciado no setor de
infra-estrutura e estradas, paralisado há muitos anos pelo Governo
neoliberal que tinha outra concepção, que não a de desenvolvimento
próprio.

Portanto, são políticas distintas. O Governo Lula precisava, no final
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do ano, acertar a casa e começou a fazê-lo com duas mudanças
ministeriais importantes. A primeira colocando o Ministro mineiro
Patrus Ananias, elogiado por todos em Minas Gerais, até mesmo pelo
Deputado Miguel Martini, que acaba de elogiar a política do Governo
Lula no que se refere à unificação das ações sociais, injetando na
população mais carente investimentos, para que faça parte do
mercado consumidor e ajude no aquecimento da economia pela base.
Isso significa, em outras palavras, divisão de renda, processo
fundamental.

Essa foi uma mudança importante que o Governo anunciou no início
deste ano. Ele anunciou uma outra, do ponto de vista da estabilidade
política, de trazer o PMDB para a base do Governo, por meio da
inclusão desse partido, que dispõe de uma base importante social e
no Congresso Nacional, em nosso ministério.

Deputada Marília Campos, que é a nossa pré-candidata quase
oficial à Prefeitura de Contagem, isso significa que ciumeiras
começaram a aparecer nos partidos de oposição. O PT passou a
despontar-se com um crescimento ainda maior que o das últimas
eleições para Presidente, para Deputado e para Senador, que já foi
muito grande. O PT realmente cresceu muito a partir da eleição
presidencial, mas todas as pesquisas apontavam um crescimento
ainda maior do PT, devido a esse cenário e à expectativa criada em
torno do desenvolvimento econômico brasileiro, da divisão de renda e
dos programas que passavam a ser tarefa central do Governo. Isso
causou ciúmes, que levaram a essa fatalidade do caso Waldomiro, e
que não foi uma mera coincidência. Esse funcionário de quarto
escalão no Governo fez tudo aquilo de errado que assistimos na fita
pela televisão. Por isso foi punido com a demissão. Contra ele foi
aberto um processo, acompanhado pelo Ministério Público e pela
Polícia Federal, para que sejam punidos todos os envolvidos e para
saber se, no Governo Lula, ele obteve alguma vantagem para os
setores do jogo do bicho e da loteria e para a empresa GTech, que
controla esse jogo no Brasil. Tudo isso passou a ser investigado de
forma detalhada e radical pelo Governo, com a ordem do Presidente
Lula de punir qualquer um que fizesse algo errado no Governo. Isso
foi posto como tarefa do Governo, além da demissão.

A Oposição, ressentida com a derrota do José Serra, que não
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vislumbrou o caos, como desejava, no primeiro ano de Governo,
passou a dizer que, para tratar desse caso, teria de ser instalada uma
CPI nacional, mesmo que o fato constante na fita se referisse ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Loteria desse Estado, e não
ao Governo Lula. Nada do que foi feito de errado foi relacionado com
o Ministro José Dirceu, a não ser laços de amizade, que não
correspondem a laços de corrupção. Setores da Oposição passaram a
querer de toda forma que houvesse esse vínculo. Criaram uma cortina
de fumaça como se o Brasil estivesse em um caos econômico e
desgovernado. Pretenderam criar um processo de desestabilização do
Governo. Nós, do PT, desde o início, chamamos a atenção para isso.
A tese desse setor da Oposição é equivocada, porque leva à
desestabilização e não ajuda o Pais. Dissemos isso desde o início.
• Nesta semana, aquilo que intuíamos como uma vontade da
Oposição ou de alguns dos seus setores se concretizou. O Procurador
Adjunto do Ministério Público sujou a imagem do seu órgão, a serviço
do ex-Ministro José Serra, seu amigo pessoal. O Sr. José Serra terá
de responder a essas ligações perigosas. Essas são perigosas!
Falavam das ligações perigosas entre o Waldomiro e o Ministro José
Dirceu, mas, agora, falam sobre as ligações de Serra com o
Procurador Adjunto, que textualmente disse que desejava derrubar o
Governo Lula e "ferrar" o Ministro José Dirceu. Isso é palavreado para
um Procurador Adjunto da República? Vieram a público, para a Nação
brasileira, essas palavras do Sr. Santoro, amigo pessoal de José
Serra, que serviu a ele no Ministério da Saúde e que, a seu serviço,
desestabilizou a candidatura da Roseana Sarney. Há vários outros
tentáculos de Serra denunciados pela imprensa, até mesmo pela
"Folha de S. Paulo", que se tornou inimiga do PT e do Governo Lula.
Esse jornal denunciava, à época, os tentáculos de Serra com o Sr.
Santoro, no que diz respeito à espionagem, ao Ministério Público e à
propaganda oficial.

Não irei abordar muito esse aspecto, mas esses tentáculos
ocorreram com setores da Polícia Federal na época. Segundo a
"Folha de S. Paulo" e a Rede Globo, TV a cabo, também haveria
benefícios vindos do Serra para ajudar na sua campanha e
desestabilizar a candidatura de Roseana. O Sr. Santoro era
denunciado como artífice de Serra no Ministério Público. Caso Serra
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ganhasse, felizmente isso não ocorreu, seria ele o futuro
Procurador-Geral da República, por seus serviços prestados ao
tucanato durante a pré-campanha. Serra fez de tudo para ser
candidato, atropelou até mesmo os seus aliados, como foi o caso do
PFL. Esses tentáculos, portanto, são óbvios. Junto com tudo isso,
estava o Sr. Marcelo Serra Azul, outro Procurador do Ministério
Público, que ontem concedeu entrevista falando um monte de
bobagens, julgando-se um inocente. Antes de a Polícia Federal
terminar as averiguações do caso Waldomiro, ele denunciou toda a
diretoria da Caixa Econômica Federal, como se o contrato entre esse
Banco e a GTech tivesse sido fraudulento no Governo Lula. Fez essa
denúncia, acusou de corrupção ativa e corrupção passiva o
Presidente da Caixa, Dr. Matoso, e o seu Vice-Presidente, inclusive
um mineiro, nosso amigo Bretas; acusou pessoas da GTech, acusou o
Waldomiro. Enfim, acusou e denunciou todo o mundo, antes da
conclusão do inquérito policial. O mesmo Serra Azul adquiriu
documentos na Caixa sem ordem judicial, agindo não como
Procurador, mas como agente político dos tucanos. Feita a denúncia,
isentou apenas uma pessoa: o Sr. Cachoeira. E afirmou que isso
ocorreu porque ele contribuía com o Ministério Público, mas na
verdade era com o Serra Azul e o Serra Tucano. Contribuía de que
forma? A verdade é: depois de tentar conseguir as fitas às 3 horas da
manhã, ficou nítido que não cumpriram os compromissos - a fita ainda
revelará isso. Mas eram compromissos de absolver o Sr. Cachoeira
das denúncias. Como o acordo não foi cumprido, o Cachoeira
entregou a fita para a Rede Globo, que, de posse da mesma, entregue
por um intermediário do Sr. Cachoeira, verificou se era legítima.
Comprovada a legitimidade, a emissora transmitiu o conteúdo da fita.
Antes disso, mesmo sabendo da entrega da fita, o Sr. Serra Azul
correu e fez a denúncia apressadamente, absolvendo o Sr. Cachoeira,
para ver se ele não a entregava. Mas a "Inês era morta", ou seja, a fita
já estava com a Rede Globo. O intermediário disse que não sabia por
que o Sr. Cachoeira tinha recuado. Com isso, caíram as máscaras do
Sr. José Serra, do Sr. Santoro e dos Procuradores tucanos de bico
grande, que na verdade são agentes políticos do Sr. José Serra.
Agora, pelo menos os tucanos pararam de falar em CPI. Esse é
apenas um dos "pingos nos is" que o Ministro Dirceu disse que serão
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colocados. Os vínculos entre o Sr. Santoro e os tucanos apenas
começaram a chegar para a população brasileira. O golpismo já é
claro. Como disse o Ministro José Dirceu, namoraram com o perigo da
desestabilização do Governo Lula, acharam que iriam desestabilizar
um governo popular, um governo da esperança, eleito pelo povo
brasileiro com muito sacrifício.

Tentaram, de todas as formas, fazer com que este Governo ficasse
desacreditado, num sentido estritamente golpista e deram com os
burros n'água. Os tucanos já se calaram, não falam em CPI. Alguns
pefelistas continuam a falar em CPI. E evidente que essa CPI era
peça da desestabilização do Governo, combinada, é evidente, com
esses Procuradores de bico grande, que, provavelmente, serão
punidos pelo próprio Ministério Público, que não irá tolerar isso,
desmascarando também essa farsa imposta ao povo brasileiro.
Trouxeram-nos incômodo durante os 40 ou 50 dias em que mentiram,
esbravejaram, caluniaram o PT, o Ministro José Dirceu, fizeram e
aprontaram. Não provaram nada contra o Ministro José Dirceu nem
contra o PT. A prova contra o Waldomiro, a sua punição e a de quem
estiver envolvido virá do Governo do PT, porque o nosso partido e o
nosso Governo têm compromisso com a ética, diferentemente do
Governo passado, que enterrou todos os casos e jamais puniu por
corrupção. No nosso Governo não haverá quem pratique algum ato de
corrupção sem ser punido. E esse o compromisso do partido e do
Presidente Lula. Agora tudo vem às claras para a sociedade mineira.
E pena que aqueles Deputados que aqui, apressadamente, ocuparam
a tribuna e o microfone para dizer inverdades, querendo desestabilizar
o Governo, rancorosos que estavam com a vitória do setor
democrático-popular no Brasil, não estejam aqui hoje para ouvir toda
essa análise da situação política.

Termino dizendo o seguinte: o Governo retoma agora sua ofensiva
política, o curso natural das coisas que enumerei no início, e o faz
com mais respaldo popular ainda. A armação foi posta a nu. A
desestabilização do Governo não vingou. O golpismo será punido por
meio do Sr. Santoro, do Sr. Serra Azul e do Sr. Serra, que, desde o
segundo turno falava em desestabilizar o Brasil, como foi feito na
Argentina e na Venezuela, e não apenas como desejo de um
candidato, mas agora como um ator político da Oposição
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irresponsável.

Posta essa desarmação, posto que isso terminou, tendo sido o golpe
que queriam dar contra o Governo Lula posto a nu para a Nação
brasileira, vamos à realidade dos fatos. A política econômica tem no
centro, agora, o desenvolvimento, a geração de emprego. Esse é o
centro da política econômica, uma vez que a estabilidade já é uma
realidade no País. Agora o Governo trabalha incessantemente para
que esse desenvolvimento aconteça, com a injeção de
R$1.700.000.000,00 a mais na reforma agrária no Brasil, o que
significa crescimento com divisão de renda; de R$15.000.000.000,00
para a política industrial - nosso parque industrial foi sucateado por
ações políticas desgovernadas de oito anos de neoliberalismo -; de
R$5.000.000.000,00 para a política energética alternativa, além do
que já foi feito na política hidrelétrica brasileira, retomando-se para o
Estado o controle do nosso crescimento energético, que é peça
fundamental para o crescimento econômico. E mais o que será gasto
com saneamento básico. Neste ano, R$1.700.000.000,00 serão
destinados ao saneamento básico, grande parte para Minas Gerais,
em convênio com a COPASA, assunto de que tratarei outro dia, o qual
também é peça importante para o desenvolvimento, juntamente com a
saúde. Além disso, há compromissos de campanha que parecem
pequenos, mas que dizem respeito à retomada da credibilidade na
política em construção no Brasil. A ponte de Itinga foi fundamental
para o resgate da credibilidade do povo na política do Brasil e nos
compromissos feitos em campanha.

A ofensiva do Governo Lula será muito maior. Haverá geração de
empregos, microcréditos a injeções de financiamento para pequenos e
médios produtores e projetos, como o Bolsa-Família, para os que não
tinham acesso ao mercado brasileiro. Tudo isso faz com que
coloquemos o programa de crescimento em andamento com a força
prometida pelo Governo.

Como o golpe foi desnudado e a tese da desestabilização do
Governo caiu, com nossos aliados retomaremos o caminho da
normalidade das ações do Governo, divulgando-a e implementando-a
democraticamente com todos os Governadores. Mesmo sendo
Governador de oposição, Lula dispensa tratamento igualitário ao
Governador Aécio Neves e trata Minas Gerais como merece. Essa é a
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realidade do Brasil. É fundamental que o povo brasileiro confie no
Governo. Vamos alterar o rumo da política econômica para dar
prioridade ao crescimento econômico. O superávit primário não deve
ser obtido a qualquer custo. Precisamos dizer ao FMI que, neste ano,
.o Brasil precisa de dinheiro para aplicar em infra-estrutura,
especialmente nas estradas. Mesmo não havendo acordo, não
deixaremos de retomar o crescimento econômico. O PT continua
pedindo modificações na política econômica para haver
desenvolvimento. Repetindo as palavras do Ministro José Dirceu, o PT
•não é um partido de ovelhas nem de cordeirinhos. Temos opiniões e
somos o principal partido de sustentação de um Governo de
mudanças.

A Deputada Manha Campos (em aparte)* Cumprimento a brilhante
intervenção de V. Exa. As pessoas devem perguntar o porquê da
conspiração contra o Governo Lula. Como motivo, VExa. citou o
ciúme dos derrotados, dos que não se conformaram com a vitória de
um sindicalista para a Presidência da República. Somente o ciúme
explica a tentativa de desestabihizar o País? Apenas o inconformismo?

.A inveja e o preconceito não explicam isso.
De fato, gastamos bom tempo para justificar e afirmar que o

Governo Lula veio para mudar. Quiseram impor derrota ao PT nas
próximas eleições, real explicação para a conspiração contra o
Governo. Essa atitude irresponsável foi contrária aos interesses do
País. Podem ganhar as eleições, mas devem dizer qual política
querem, e a defendida por eles foi derrotada nas urnas. Qual política
manterão nas eleições municipais? Tentaram dar esse golpe, mas
foram derrotados. Gostaria que concluísse seu raciocínio. Por que
fizeram isso?

O Deputado Rogério Correia - Deputada Marília Campos, acho que
V. Exa. é quem fez essa conclusão. Concordo com a análise feita.
Duas coisas importantes foram ditas por V. Exa. Quiseram
•desestabilizar o País, e não apenas o Governo Lula. A intenção era
desacreditar o Governo junto ao povo brasileiro, porque o Governo
Lula, o Governo do PT, é o Governo da esperança e da mudança. Um
povo incrédulo pode ser, de novo, submetido às ações de entreguismo
do Brasil, que foi a prática do Governo anterior. Entreguismo aos
interesses do capital financeiro, do mercado americano, da ALCA,
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enfim, do processo das privatizações, freado neste Governo.

Desestabilizar o País significa tornar o povo incrédulo. Para isso, V.
Exa. lembrou bem, precisavam desestabilizar o PT, que é o partido
que cresce. Tentaram, por isso, atingir o Ministro José Dirceu, que foi
o Presidente do PT. Tentaram vinculá-lo a algo que sabem que não é
verdade, pois sabem que José Dirceu é um pessoa honesta, proba,
batalhadora, que tem um currículo de vida invejável. Quiseram atingi-
lo para atingir o PT, para evitar o crescimento do PT nas eleições
municipais, conforme bem lembrou V. Exa. Uma vitória nossa nas
eleições municipais significa o aval do povo para as mudanças mais
profundas da sociedade brasileira.

O Governo Lula tem respondido às questões com ações
progressistas. Quiseram, por várias vezes, jogar o Presidente contra o
MST. Fizeram isso recentemente, tentando jogá-lo contra João Pedro
Stédile, que mostrou a impaciência do movimento com a demora da
reforma agrária. Ao invés de responder com ações policiais e violência
no campo, deu a resposta injetando mais R$1.700.000.000,00 para a
realização da reforma agrária, colocando-a no centro, como fator de
divisão de renda. Isso é muito importante. Se fosse em um outro
Governo, como por exemplo o do Sr. Serra, que queria tanto a
desestabilização de nosso Governo, mandaria, provavelmente, não
R$1.700.000.000,00, mas a polícia, o Exército, faria conluio com
jagunços para aumentar, no campo, a tensão e desestimular o
movimento dos trabalhadores.

Não desestabilizaram o Governo da forma que esperavam. Agora
que o povo brasileiro viu que o golpismo foi derrotado, poderemos ter
a certeza de que o Governo dará certo, ainda mais rapidamente do
que já vinha dando.

Os golpistas tucanos de plantão, em especial o Sr. José Serra,
falharam. Nas urnas, sofrerá nova derrota por esse atentado à
democracia que buscou junto com o Sr. Santoro e com o Sr. Serra
Azul. Parece que esqueceram que o passado golpista nos foi muito
prejudicial. Eles, que no passado lutaram pela democracia, agora se
colocam nesse triste processo de desestabilização da Nação. Não
vingará! O golpismo não vingou nem vingará. O Governo democrático
e popular fará as mudanças com que se comprometeu, para o bem do
povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 5, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
• EMITIR PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES DOS TITULARES DO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA ja LEGISLATURA, EM 10/3/2004

• Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente ad
hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente, Vice-Presidente e a designar relator. Ato contínuo,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Leonidio Bouças para atuar como escrutinador. Apurados os votos,
são eleitos para Presidente e Vice- Presidente, respectivamente, os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado. O Presidente "ad
hoc" dá posse ao Vice- Presidente eleito, que assume, por sua vez, dá
posse ao Presidente eleito, a quem retorna os trabalhos. Em seguida,
o Presidente designa como relator para emitir parecer sobre a
indicação, para o Conselho Estadual de Educação, dos Srs. Alexandre
Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio Quintão Gomes o Deputado
Weliton Prado; dos Srs. Cid Veloso e Fuad Haddad o Deputado Ivair
Nogueira; da Sra. Marinêz Fulgêncio Murta e do Sr. Miguel Augusto
Gonçalves de Souza o Deputado Leonídio Bouças, e dos Srs. Paulo
José de Araújo e Stéfano Barra Gazzola, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, com edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Weliton Prado - Leonídio

Bouças - Ivair Nogueira.	 -
ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES
DE LEI N°S 15.782, 15.898, 15.914, 15.925 E 15.927, EM 16/3/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Roberto Carvalho e Domingos Sávio, 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 Domingos Sávio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelo, membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se destina a apreciar
os pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.914, 15.925

e 15.927 (relator: Deputado Ermano Batista). Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.914, que conclui pela manutenção do veto
oposto ao § 30 do art. 20 e pela rejeição do veto oposto aos demais
dispositivos; sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.925, que
conclui por sua manutenção; e sobre o Veto Total à Proposição de Lei
n° 15.927, que conclui por sua rejeição. A Presidência suspende a
reunião por alguns minutos para que seja feita a lavratura da ata da
reunião. Reabertos os trabalhos, e em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Roberto Carvalho, a Presidência dispensa
a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Roberto Carvalho - Domingos Sávio.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 25/3/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Mauro Lobo, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Biel
Rocha e Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a democratização dos
meios de comunicação e apreciar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da Proposta de Ação Legislativa n°
216/2004 e comunica que designou o Deputado André Quintão para
relatá-lo. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. A matéria constante da pauta deixa de ser apreciada por
falta de quórum. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados, que discorrerão sobre o tema da reunião. Registra-se
a presença dos Srs. Ricardo Moretzsohn, representando o Sr. José
Paulo Cavalcanti Filho, Presidente do Conselho de Comunicação
Social do Congresso Nacional; Antônio Achilis Alves Silva,
representando o Sr. Eduardo Guedes, Subsecretário de Comunicação
Social da Secretaria de Governo; José Guilherme Castro,
Coordenador da Associação Brasileira de Radiofusão Comunitária -
ABRAÇO -; Celso Augusto Schrôder, Coordenador do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação; Antônio Coquito,
representando a Sra. Simone França, Secretária Executiva da Frente
de Defesa da Criança e do Adolescente; Aloísio Soares Lopes,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. Ao darmos início à
fase de debates, o Presidente, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem a esta reunião, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



326
SAÚDE NA 2S SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 30/3/2004
As 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
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 Neider Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o atendimento,
pelo SUS, aos portadores de Epidermólise Bolhosa. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.246/2003 e informa que
designou o Deputado Célio Moreira para relatá-lo. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir as Sras. Maria Aparecida de
Faria Grossi, Coordenadora Estadual de Dermatologia Sanitária da
Secretaria da Saúde; Maria Cecília de Souza Rajão, Coordenadora de
Atenção ao Adulto da Gerência de Assistência da Secretaria de Saúde
de Belo Horizonte, e Cláudia Maria Portela Eleutério, Presidente da
Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de
Epidermólise Bolhosa - AMPAPEB -, as quais são convidadas a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio
Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à Sra. Maria
Aparecida de Faria Grossi, que faz sua exposição, e às demais
convidadas. 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, l o de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Doutor Ronaldo - Célio

Moreira.
ATA DA 6 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 30/3/2004

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Zé Maia, membros da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, 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 e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Janir Vieira
Praxedes, solicitando a intervenção desta Casa no processo relativo
ao Cabo BM Almada, preso por deserção, em Juiz de Fora; João Leite
da Silva Neto, Presidente do Conselho Deliberativo do Programa
Estadual de Proteção, Auxilio e Assistência a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas - PROVITA-MG -, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.043/2003, da Comissão de Segurança Pública;
Nilson Eustáquio Gonçalves, Presidente da Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados da Comarca de Ribeirão das Neves,
pedindo a doação de computadores e impressoras usados para essa
instituição; Juvercino Guerra Filho, Presidente do Sindicato dos
Policiais Federais em Minas Gerais - SINPEF-MG -, comunicando a
paralisação das atividades funcionais da Superintendência Regional
do Departamento da Polícia Federal no Estado. Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1 .243/2003(relator: Deputado Alberto Bejani). Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão e da de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, para discutir a proposta
apresentada pela Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR - que
trata do projeto de substituição da penitenciária do Município de Três
Corações; e em que solicita a realização de audiência pública com a
finalidade de ouvir as declarações do Sr. José Wurtemberg Manso,
Prefeito Municipal de Alfenas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, ? residente - Zé Meia - Rogério Correia.

ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/3/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado
Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir convidados, que debaterão o
estado de falta de manutenção em que se encontra a Escola Estadual
Dr. Lucas Monteiro Machado. Registra-se a presença das Sras.
Suzana de Oliveira Martins, Diretora da Superintendência Regional de
Ensino da Meropolitana B, representando a Sra.Vanessa Guimarães
Pinto, Secretária da Educação; Neila Batista,Vereadora à Câmara
Municipal de Belo Horizonte; e do Sr. Ronaldo Pereira da Silva, Diretor
da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio

Bouças - Sidinho do Ferrotaco Weliton Prado. -
ATA DA 68 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/3/2004
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Alberto Bejani, André Quintão e a Deputada Marília
Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, na
forma do vencido no 10 turno, do Projeto de Lei n° 801/2003 (relatora:
Deputada Marília Campos); e em turno único, com a Emenda n°1, da
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei n° 1.250/2003
(relator: Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei nos 1.231 e 1.245/2003 (relator: Deputado André
Quintão). Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
n

o
s 2.526, 2.527, 2.534, 2.553, 2.555, 2.556, 2.557, 2.558, 2.559,

2.560, 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, 2.565, 2.566, 2.567, 2.568, 2.569,
2.570 e 2.572/2004. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados André Quintão em que solicita informações à Lafarge
Brasil S.A. sobre o processo e a motivação das demissões de 49
trabalhadores da unidade de Montes Claros em Minas Gerais e, em
que solicita que a empresa reveja o processo de demissões e busque,
juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Cimento e Produtos de Cimento de Montes Claros, formas negociadas
para a resolução do problema; Doutor Viana em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos,
para se discutirem ações e atos da administração pública (DETRAN-
MG) relacionados com a defesa e a promoção do trabalho e dos
direitos individuais e coletivos, especificamente sobre o exercício dos
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profissionais despachante e documentalista, autorizados pelo
poder público a realizar serviços de registro e licenciamento de
veículos, que estão sendo discriminados; da Deputada Marília
Campos em que solicita seja consignada nos anais desta Casa
manifestação de apoio à indicação de Helena Greco para a
Campanha 1.000 Mulheres para o Prêmio Nobel 2005 e seja dada
ciência desse requerimento à indicada e à Coordenação do Prêmio
1.000 Mulheres no Brasil. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Marília Campos, Presidente - André Quintão.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS DO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM 30/3/2004
As 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado, Ivair Nogueira e Leonídio Bouças,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Adalciever Lopes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da
Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda
à Constituição n° 26, a reunião se destina a proceder à argüição
pública dos Srs. Paulo José de Araújo e Stéfano Barra Gazzola e, se
possível, a apreciar o parecer do relator. A seguir, o Presidente solicita
aos indicados que façam uma explanação sobre suas experiências
acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgarem
importantes de seus currículos e os motivos que os levaram a se
candidatar à indicação. A Presidência concede a palavra, pela ordem,
aos Srs. Paulo José de Araújo e Stéfano Barra Gazzola. Logo após, o
Presidente, na qualidade de relator, faz sua considerações iniciais e
concede a palavra aos demais parlamentares, para que façam suas
perguntas. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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consta nas notas taquigráfica.O Presidente suspende a reunião por
5 minutos, agradece o comparecimento dos indicados e solicita aos
membros desta Comissão que permaneçam no local para dar
prosseguimento aos trabalhos. A seguir, o Presidente, na qualidade
de relator, passa à leitura dos seus pareceres, que concluem pela
aprovação da indicação dos titulares. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece :a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária a ser convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lO de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Lepnidio Bouças - Weliton Prado.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO

LEGISLATIVA NA 1 S LEGISLATURA, EM 31/3/2004
Às 1 0h1 1 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

•reunião se destina a obter, por parte do Poder Executivo, a
demonstração do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o
Estado, referentes ao segundo e ao terceiro quadrimestres de 2003 e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da
CEF (2), publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 18 e 27/3/2003;
Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social; José Henrique Paim Fernandes, Presidente do
FNDE, e Renato Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG,
publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 16, 25
e 26/3/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 521/2003 e 1.396/2004, no 1 0 turno, e 1.223/2004,
no 2° turno (Deputado Ermano Batista); 1.224/2003 e 1.401/2004, no
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1 0 turno (Deputado José Henrique); 1.221/2003 e 1.39912004, no 10
turno (Deputado Chico Simões); 1.292/2003 e 1.400/2004, no 1 1 turno,
e 307/2003, no 20 turno (Deputado Jayro Lessa); 439/2003,
1.003/2004 e 1.358/2004, no 1° turno (Deputado Sebastião Helvécio);
80312003, 1.402/2003 e 1.410/2004, no 1° turno e 235/2003, no 20
turno (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. E aprovado
requerimento do Deputado José Henrique, em que solicita seja
retirada da pauta todas as matérias a serem apreciadas. Passa-se à
33 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados, para discorrerem sobre a matéria
objeto da reunião. Registra-se a presença das Sras. Luzia Soraia
Ghader, representando o Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário
de Planejamento e Gestão, e Maria da Conceição Barros Resende,
representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário da Fazenda,
as quais são convidadas a tomar assento à mesa. A Presidência,
como autora 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 extraordinária, hoje, às 14 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Chico Simões - Doutor

Viana - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - José Henrique.

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

1.233/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em tela

pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Monique
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Leclercq, com sede no Município de São Domingos do Prata.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Fundação Monique Leclercq é uma organização não

governamental que tem como objetivos precípuos o desenvolvimento
de ações para resgatar a dignidade de crianças e adolescentes
carentes.

Articula e desenvolve ações por meio de programas de orientação e
apoio psico-pedagótico-social, em benefício de seus assistidos,
residentes no município, e de suas famílias.

Busca recursos para o atendimento das necessidades dos
adolescentes e dos aprendizes relativas à educação, à
profissionalização e à inserção no mercado de trabalho.

Em virtude do alcance de sua obra, a entidade se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública que se lhe pretende outorgar.

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

1.233/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.241/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, objetiva
declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, obra unida à
•Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santa
Luzia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Lar dos Velhinhos de Santa Luzia, no cumprimento de seu
propósito estatutário, presta relevantes serviços à comunidade,
amparando pessoas idosas e carentes. Para realizar suas importantes
iniciativas de assistência social, adquire equipamentos e arca com a
manutenção de estabelecimentos adequados.

Oferecendo a essas pessoas serviços médicos, dentários, apoio
moral e religioso, a referida entidade justifica o reconhecimento do
poder público.

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

1.241/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 1 1 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.252/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Nova
Conquista - CCNC -, com sede no Município de Ipatinga.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela trabalha para amparar crianças carentes de

zero a cinco anos, da Comunidade Nova Conquista, em Ipatinga.
Dando-lhes suporte no que se refere a saúde, alimentação, lazer e

educação, presta inestimável serviço aos segmentos carentes do
município.

Lembramos que às crianças é ministrada educação tendo em vista o
seu desenvolvimento psicológico e a construção de padrões morais.

O esforço dessa entidade merece o reconhecimento do poder
público, e a concessão da declaração de utilidade pública irá estimular
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esse trabalho de pessoas de bem que se alinham com o objetivo
de servir.

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

1.252/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Saladas Comissões, 1° de abril de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.269/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Rogério Correia, visa declarar
de utilidade pública a Associação Comunitária Carranquense - ACC -,
com sede no Município de Carrancas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária Carranquense, fundada em 1988, tem por

princípios básicos a assistência às pessoas carentes, contribuindo
com a comunidade para eliminar a mendicância na cidade de
'Carrancas; promover, de acordo com as condições especiais dos
•necessitados, a sua internação em estabelecimento que lhe
proporcione nutrição, tratamento médico e dentário; proteger crianças,
órfãs ou abandonadas, obtendo para elas protetores idôneos ou
internação em instituto de ensino, buscando sua inserção na
sociedade.

Pertinente e oportuna, pois, a proposição em
outorgar o título declaratório de utilidade pública à

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação

1.269/2003 com a Emenda n° 1, apresentada
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.

tela, que pretende
referida entidade.

do Projeto de Lei n°
pela Comissão de
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Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.298/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Ouro
Branco - AACOB -, com sede no Município de Ouro Branco.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A entidade citada tem como objetivo promover o desenvolvimento de

atividades artísticas, culturais, educacionais e assistenciais do
Município de Ouro Branco.

Além de estimular os movimentos culturais e de resgatar as festas
tradicionais locais, promove a preservação e a restauração dos
monumentos históricos tombados pelo município, pelo Estado e pela
União, buscando desenvolver e estimular o turismo na região.

Portanto, justa se faz a outorga do título de utilidade pública à
Associação Amigos da Cultura de Ouro Branco.

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

1.298/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.305/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública a Fundação Jerônimo
Mendonça, com sede no Município de ltuiutaba.

0 projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Jerônimo Mendonça tem por finalidade promover o

bem-estar de crianças e adolescentes carentes, na faixa etária
compreendida entre sete e dezessete anos, de forma a auxiliar o seu
desenvolvimento social e intelectual, a sua formação educacional,
religiosa e profissional. Dessa maneira, torna-os habilitados a
permanecer na escola e mais aptos à convivência familiar e à
integração na sociedade.

Pelas ações empreendidas, fica demonstrado que ela se tornou
merecedora do título declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.305/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.323/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a entidade Moryá Plasc - Plano
de Assistência Social à Comunidade -, 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 tela, no cumprimento de seu propósito estatutário,

trabalha para promover o desenvolvimento humano. Dessa forma,
seus programas dão suporte às atividades culturais, assistenciais e
educacionais voltadas para comunidades carentes.

Tais programas são implementados em escolas, creches, orfanatos,
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asilos e centros de treinamento profissionalizantes, que objetivam a
promoção da cidadania da população assistida.

No campo da assistência à saúde, a entidade se destaca na
instituição de clínicas odontológicas orientadas para pessoas de baixa
renda.

Por tudo isso, a Moryá Plasc merece o reconhecimento formal do
poder público ao seu esforço para ajudar o próximo.

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

1.323/2003.
Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.327/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Taiobeiras.

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

Fundamentação
A proposta vicentina é consagrada pelo caráter beneficente e o Asilo

São Vicente de Paulo, em Taiobeiras, é um exemplo de abnegação e
de caridade.

A instituição, na prática da doutrina cristã, promove a assistência
social por meio do acolhimento de pessoas com mais de 59 anos,
providenciando-lhes moradia, alimentação, atendimento médico-
odontológico e assistência psicológica e religiosa.

Esse trabalho objetiva ajudar pessoas idosas, particularmente
carentes, proporcionando o mínimo para a conservação de sua
dignidade, motivo pelo qual a referida entidade realiza cursos para
treinamento de pessoal de apoio, com funcionários ou voluntários.

Assim sendo, é merecido o reconhecimento público às iniciativas lá
desenvolvidas.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.327/2003.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.368/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
dos Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede no
Município de Três Pontas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme o disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que não percebem remuneração por suas
atividades. Verificamos que o art. 18 de seu estatuto social veda aos
diretores, aos conselheiros, aos instituidores ou aos sócios o
recebimento de lucro, bonificação, gratificação ou vantagem.

Ainda, o art. 25 da referida norma determina que, dissolvida a
instituição, seu patrimônio deverá ser transferido para outra entidade
congênere.

Constatamos, pois, que a Associação dos Moradores dos Bairros
Santa Edwirges e Santa Margarida atende ao disposto no Lei n°
12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.368/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.381/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei ora analisado

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Simão
Pedro, com sede no Município de lbirité.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 21/212004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão mencionados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê que a
atividades dos Diretores e conselheiros ou instituidores serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagens e que o art. 31 determina que,
dissolvida a instituição, os remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, que esteja registrada nos Conselhos Nacional e
Estadual de Assistência Social, ou a entidade pública, em dia com
suas contribuições; todavia, objetivando acrescentar a sigla da
entidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.381/2004
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Simão Pedro - CRECOSIPE -, com sede no Município de lbirité.".
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.270/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Célio Moreira, dá
nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 14.567, de 9/1/2003, que autoriza o
Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator Rh
juntamente com o "exame do pezinho".

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir o seu parecer quanto à constitucional idade, à
legalidade e à juridicidade da matéria.

Por meio de requerimento do autor, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo tem o objetivo de incluir o exame para

diagnóstico da anemia falciforme em recém-nascidos entre os exames
previstos no "caput" do art. 1 0 da Lei n° 14.567, de 2003. O
mencionado artigo da Lei n° 14.567 estabelece que o Estado deve
oferecer gratuitamente a realização do exame para identificação do
fator Rh e do grupo sangüíneo de recém-nascidos.

A intenção do autor é aperfeiçoar o exame de diagnóstico de
doenças congênitas do recém-nascido, já realizado pelo Estado.
Segundo ele, o diagnóstico precoce da anemia falciforme nos recém-
nascidos, associado a uma terapia adequada, reduz a mortalidade das
crianças portadoras dessa patologia, além de alertar os pais sobre a
possibilidade de recorrência da doença na família.

As hemoglobinopatias são as doenças genéticas mais freqüentes na
população brasileira e são consideradas um grande problema de
saúde pública. Das hemoglobinopatias, a anemia falciforme, doença
incurável, é a que possui maior incidência na população brasileira e
atinge principalmente as populações negra e parda. Atualmente,
estima-se que essa patologia esteja presente aproximadamente em
30 mil brasileiros, com o aparecimento de 2.500 casos por ano,
segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS. A anemia
falciforme é causada por uma mutação genética da hemoglobina,
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levando à produção de uma hemoglobina anormal (HbS), o que
confere às hemácias, nas condições de hipóxia, a forma de foice.
Nessa patologia há predominância da hemoglobina S - forma
homozigota. Os sintomas incluem dores abdominais e articulares
intensas, além de quadros infecciosos. A hemoglobina S pode ser
encontrada também na forma heterozigota, isto é, com a presença
apenas de um gene mutante. Nesse caso a pessoa é portadora do
traço falciforme, que é assintomático, a menos que o portador seja
submetido a hipóxia grave, acidose ou fenômenos trombóticos.

Considerando a freqüência das hemoglobinopatias na população
brasileira e a gravidade de certas formas dessa patologia, o
diagnóstico precoce é muito importante e seria indicado realizá-lo ao
nascimento. Por meio dele há possibilidade de tratamento precoce, o
que melhora drasticamente a taxa de sobrevida e a qualidade de vida
dos doentes.

Informamos que na última década o Governo Federal instituiu
programas voltados ao combate da morbimortal idade decorrente de
anemia falciforme, além de promover a difusão do aconselhamento
genético. Em 1996 elaborou o Programa de Anemia Falciforme - PAF
- que carece de recursos (financeiros e humanos) para a implantação
de suas diretrizes. Ainda no âmbito federal, o Ministério da Saúde
editou a portaria n° 822, de 6/6/2001, que institui no SUS o Programa
Nacional de Triagem Neonatal - PNTN. O item "c" do § 20 do art. 1° da
mencionada portaria inclui as doenças falciformes e outras
hemoglobinopatias entre as doenças congênitas a serem detectadas,
acompanhadas e tratadas no referido programa (fase II de
implantação).

O Programa Estadual de Triagem Neonatal - PETN - foi criado em
nosso Estado, em setembro de 1993, inicialmente para triagem de
fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Em março de 1998, foi
implantada a triagem para doença falciforme, que é realizada pelo
Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico - NUPAD.

Apontamos a existência da Lei n° 14.088, de 6/12/2001, aprovada
nesta Casa, que dispõe sobre a proteção de aconselhamento genético
e assistência médica integral aos portadores de traço e anemia
falciformes. Segundo o inciso 1 do art. 2 0 da mencionada norma, o
Estado deve assegurar o exame para diagnóstico de
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hemoglobinopatias nas unidades das redes estaduais públicas
hospitalar e ambulatorial e nas unidades privadas conveniadas.
Assim, sugerimos, por meio de substitutivo, que o disposto no projeto
seja inserido nessa norma, uma vez que ela trata especificamente dos
portadores de traço e anemia falciforme.

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

1.270/2003, em 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dá nova redação ao inciso 1 do art. 20 da Lei n° 14.088, de 6 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a proteção de aconselhamento
genético e assistência médica integral aos portadores de traço e
anemia falciformes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 -	 ....................

- o exame diagnóstico de hemoglobinopatias prioritariamente para
as crianças recém-nascidas, nas unidades das redes estaduais
públicas hospitalar e ambulatorial e nas unidades privadas
çonveniadas com o Estado, como parte do procedimento técnico de
atendimento e assistência;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.386/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a sinalização rodoviária de pontos de interesse
turístico existentes ao longo das estradas mineiras.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
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Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto à

juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende autorizar o Poder Executivo, por meio do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MO -, a firmar convênios para a colocação de placas de
sinalização informando os pontos turísticos e de lazer existentes em
toda a extensão das rodovias estaduais e municipais.

De pronto, observamos óbice de natureza constitucional
incontornável, consistente na violação do princípio da separação dos
Poderes, pois a celebração de convênios pelo Poder Executivo
constitui atividade tipicamente administrativa, que independe de
autorização legislativa.

Cumpre lembrar que o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, que preconizava competir privativamente à Assembléia
Legislativa "autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado
com entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo
de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa
autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos
dez dias úteis subseqüentes à sua celebração", foi declarado
inconstitucional em 7/8/97 pelo Supremo Tribunal Federal, na ADln
165-5, cuja ementa da decisão é vazada nos seguintes termos:

"Separação e independência dos poderes: submissão de convênios
firmados pelo Poder Executivo à prévia aprovação ou, em caso de
urgência, ao referendo de Assembléia Legislativa:
inconstitucionalidade de norma constitucional estadual que a
prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes
da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo brasileiro
do princípio da separação e independência dos poderes, que se
impõe aos Estados-membros: reexame da matéria que leva à
reafirmação da jurisprudência do Tribunal." (Publicação do acórdão no
"Diário do Judiciário" de 26/9/97).

De outro lado, foi editada, recentemente, a Lei n° 14.945, de 2004,
de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a colocação, nas rodovias
estaduais, das placas de orientação de destino que especifica. Esse
diploma determina ao DER-MO que coloque placas de sinalização nas
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estradas estaduais, indicando o hospital mais próximo e a distância
até ele. Isso poderia levar-nos a pensar que o projeto em foco, se
procedidas as devidas alterações, de forma a deixá-lo com conteúdo
semelhante ao do citado diploma, poderia prosperar.

Entretanto, trata-se de ilação falaciosa, pois, nesse caso, a
obrigação imposta ao DER-MG é pertinente, pois a missão da
entidade é apresentar soluções adequadas para os problemas de
transporte de pessoas e bens no Estado, tendo como prioridade a
segurança do usuário. Assim, é indubitável que o escopo da lei
mencionada vai ao encontro da função precípua do Departamento,
uma vez que pretende assegurar o pronto atendimento das vítimas de
acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias estaduais.

No caso vertente, contudo, trata-se de adoção de medidas que, a
rigor, não se enquadram no âmbito de atribuições do DER-MG, poiso
que se objetiva, em verdade, é fomentar o turismo.

Nesse particular, e tendo em conta o inesgotável número de pontos
de interesse turístico no Estado, a implementação de quaisquer
medidas que visem a ampliar as informações turísticas em Minas
Gerais deve passar pelo crivo do Conselho Estadual de Turismo,
órgão deliberativo subordinado à Secretaria de Estado do Turismo,
competente para aprovação de planos, programas e projetos
relacionados com a formulação e a execução da política estadual de
desenvolvimento do turismo.

Verifica-se, sob esse ângulo, que mesmo que fosse possível obrigar
o DER-MG a colocar placas de orientação de pontos turísticos nas
rodovias estaduais, tal medida não se afiguraria razoável, tendo em
vista, como já se ressaltou, o incontável número de pontos de
interesse turístico no Estado, o que levaria à impossibilidade de
cumprimento do comando normativo.

A única possibilidade de o DER-MG colocar placas de indicação
turística nas rodovias mineiras é, a nosso ver, justamente mediante a
celebração de convênios entre a autarquia e órgãos e entidades
públicos ou instituições privadas. Essa hipótese, contudo, como já se
mencionou, independe de autorização legislativa.

Assim sendo, de qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-
se a existência de óbice intransponível à tramitação da matéria.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.386/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em P1412004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento do Sr. José
Pereira Salgado, ocorrido em 28/3/2004, em Montes Claros. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Márcio da Silva Meio, ocorrido em 29/3/2004, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento do Sr.
Sílvio Vítor da Silva, ocorrido em 18/3/2004, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Dulce
Bernardes das Chagas Madeira, ocorrido em 29/3/2004, em Lagoa da
Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Chico Simões, notificando o falecimento da Sra. Maria
da Penha Lima, ocorrido em 27/3/2004, em Coronel Fabriciano. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Cesar, notificando o falecimento da Sra.
Carmem Cotti de Miranda, ocorrido em 30/3/2004, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, o
Deputado Carlos Pimenta e a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo
número regimeptal, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, 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 Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. 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 que conclui pela aprovação, no 20
turno, do Projeto de Lei n° 375/2003 na forma do vencido no 1° turno
(relatora: Deputada Lúcia Pacífico). Passa-se à 3 Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Carlos Pimenta (2), em que
solicita seja desenvolvida uma forma de a Comissão receber
reclamações por danos causados pelo uso das estradas estaduais e
federais do Estado e seja realizada reunião para debater com as
operadoras de telefonia celular os termos de contratos celebrados
com os consumidores mineiros; do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de
debater o expressivo aumento de preços do Gás Natural Veicular -
GNV -; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a
realização de audiência pública com o propósito de discutir o Projeto
de Lei n° 896/2003 e as conseqüências de sua aplicação para o setor
de frigoríficos em nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio - Irani

Barbosa - Roberto Carvalho.
ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/3/2004

As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar,
Laudelino Augusto e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado
Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 debater, em audiência
pública, os termos da portaria que se pretende publicar pelo DNPM,
autorizando a desmineralização das águas minerais, ato que irá
alterar substancialmente a Portaria n° 222/97, e discutir e votar
proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Presidente da Câmara Municipal de Várzea
da Palma, Sr. Elder Monteiro de Morais, comunicando a aprovação de
requerimento do Vereador Antônio Pereira da Silva em que solicita a
transferência da Promotoria de Justiça de Defesa do Rio São
Francisco, de Montes Claros para Várzea da Palma ou Pirapora,
publicado no "Diário do Legislativo", de 18/3/2004, e fax do Sr. João
BoscoSenra, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente, justificando sua ausência na reunião. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.408/2004, no 1 0 turno, para o qual
designou o Deputado José Milton como relator. Passa-se à 3 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. São submetidos a votação e aprovados os
requerimentos do Deputado Adalclever Lopes em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado para que determine a retirada
de pauta da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM do processo
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de licenciamento da Mina de Capão Xavier, de responsabilidade da
MBR, e seja dada ciência ao Secretário do Meio Ambiente da referida
correspondência, registrando-se o voto contrário dos Deputados Fábio
Avelar e Doutor Ronaldo, da Deputada Maria José Haueisen
solicitando a realização de reunião com convidados, para se debater o
processo de licenciamento da Mina de Capão Xavier, da MBR. A
seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, em
reunião especial, ouvir o Deputado Federal Odair Cunha; os Srs. João
César de Freitas Pinheiro, Diretor-Geral Adjunto do DNPM; Marcelo
Nassif, Diretor de Desenvolvimento Mineral da CODEMIG; Antônio
Carlos Maia Figueiredo, Assessor de Planejamento do IGAM;
Reynaldo Guedes Neto, porta-voz do Fórum das Organizações não
Governamentais do Circuito das Aguas - FOCAS -; e do Vereador
Cássio Mendes, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
Câmara Municipal de São Lourenço, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A seguir, 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 nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão

- Doutor Ronaldo - José Milton.

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

1.243/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em pauta

pretende alterar a Lei n° 14.675, de 10/7/2003, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária para Assuntos de
Segurança Preventiva, com sede no Município de Divinópolis, afim de
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mudar a denominação da entidade para Associação Comunitária
para Assuntos de Segurança Pública.

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva,

com sede no Município de Divinópolis, foi declarada de utilidade
pública pela Lei n° 14.675, de 2003.

Considerandc.sua nova denominação, em que foi substituída a
palavra "Preventiva" pela palavra "Pública", torna-se necessária a
alteração na referida lei, que lhe concede o título estadual.

O objetivo da Associação continua o mesmo: dar suporte aos órgãos
governamentais responsáveis pela segurança pública, com a logística
necessária e suficiente para a proteção da comunidade divinopolitana.

Assim sendo, é conveniente e oportuna a correção no nome da
instituição por intermédio da proposição em análise.

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

1.243/2003.
Sala das Comissões, 29 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.403/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 188/2004, fez
remeter o projeto de lei em tela, que pretende seja dada a
denominação de Escola Estadual Professora Maria Luíza Antunes
Calçado à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada no
Município de Ubá.

Após ser examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jurídicidade, constitucionalidade e
legalidade, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c o art. 103, 1, "b", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
Para o exame de mérito da proposição, de pronto cabe-nos ressaltar

que a indicação do nome de Maria Luíza Antunes Calçado para
denominar a Escola Estadual de Ensino Fundamental, P a 4' séries,
situada no Município de Ubá, se nos afigura oportuna.

Tal entendimento deve-se ao fato de que essa saudosa
personalidade notabilizou-se como renomada educadora, prestando
relevantes serviços à comunidade ubaense.

Nada mais justo, portanto, seja prestada a devida homenagem
àquela pessoa que se dedicou exclusivamente à educação e que
deixou legado exemplar - uma vida dedicada à promoção do ensino
público.

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

1.403/2004.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Leonídio Bouças, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2004

ATA

ATA DA & REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 514/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino da Itália e do Hino
Nacional - Registro de presenças - Palavras do Secretário Agostinho
Patrús - Entrega do Título - Palavras do Sr. Roberto Vedovato -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Alberto Bejani - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Ronaldo - Gil Pereira - José Henrique - Laudelino Augusto -
Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Wanderley
Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos para compor a Mesa o Exmo. Sr. Danilo de

Castro, Secretário de Governo, neste ato representando o Sr. Aécio
Neves, Governador do Estado; o Revmo. Cardeal D. Serafim
Fernandes de Araújo e os Exmos. Srs. Vicenzo Petrone, Embaixador
da Itália; Roberto Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil S.A.;
Gabrielle Annis, Cônsul da Itália; Vanessa Guimarães Pinto,
Secretária da Educação; Eustáquio Afonso Araújo, Reitor da PUC
Minas; Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de
Minas; Wílson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico; e Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas e autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Dr. Roberto

Vedovato do título de Cidadão Honorário do Estado, concedido pelo
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Sr. Governador, por meio de decreto, no dia 8/10/2003, a
requerimento do Deputado Agostinho Patrús.

Execução do Hino da Itália e do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Itália e, após,

o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino da Itália e do Hino Nacional.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Geraldo

Magela Teixeira, Reitor da Rede CNEC de Faculdades; Gílson de
Siqueira, Diretor e representante da FEDERAMINAS; Marcelo Matte,
Diretor Regional da TV Globo Minas; Romeu Scarioli, Presidente do
BDMG; Luiz Carlos Costa, Diretor-Presidente do Diário do Comércio;
Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; Rizzioli
:Valentin, Presidente da Case New Holland; Mário Pacheco,
representando o ex-Governador Rondon Pacheco; e Lúcio Portela,
Diretor da Rede TV.

Palavras do Secretário Agostinho Patrús
Exmo. Presidente Mauri Torres, Secretário Danilo de Castro,

Cardeal D. Serafim, Embaixador Vicenzo Petrone, homenageado,
nosso amigo e uma das maiores figuras com quem temos convivido,
Roberto Vedovato, Cônsul Gabrielle, Secretária Vanessa, Secretário
Wilson Nélio, Reitor Eustáquio, Eduardo Bernis, Deputado Federal
José Santana de Vasconceilos, Prefeitos Municipais de Betim, Carlaile
Pedrosa, e de Nova Lima, Vítor Penido, Presidentes de empresas do
Grupo Fiat, permitam-me cumprimentá-los nas pessoas de Valentino
Rizzioli, Presidente da Case New Holland, e de Giacomo Regaldo,
Presidente da Teksid do Brasil; Presidente do BDMG Romeu Scarioli,
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, a concessão do título
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Presidente da
Fiat do Brasil, Roberto Vedovato, é um ato de justiça em
reconhecimento a quem, com coração e pelas atitudes, já é mineiro,
apreciador do modo de viver de Minas e de sua gente. Aqui aportou
ao lado de sua querida Alicia, a quem também cumprimento neste
momento.

Como interlocutor privilegiado do Grupo Fiat junto aos Governos do
nosso País e de Minas, Roberto Vedovato soube equilibrar os
interesses da empresa com os do povo mineiro. Presidente desde
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1998, vem representando essa "holding" mundial e é responsável
pela concentração das diversas áreas do Grupo Fiat em Nova Lima,
no Edifício Piemonte, onde hoje funciona o maior centro de
processamento de dados da FIAT fora da Itália e onde trabalham 650
pessoas.

De 1998, a FIAT investiu no Brasil US$2.300.000.000,00,
naturalmente quase que na totalidade no Estado de Minas Gerais, em
novas tecnologias, produtos, empresas, em novas fábricas,
transformando-as, quase todas, em líderes em seu segmenta. Foi
assim ao defender a histórica decisão da instalação da fábrica da
IVECO em Sete Lagoas, inaugurada em 2001. Foi assim em 2902 que
a FIAT, sob seu comando, faturou R$11.100.000.000,00. E ainda
desse modo que Roberto Vedovato foi um das responsáveis pela
decisão da construção da usina termelétrica de lbirité em parceria com
a PETROBRAS.

A atuação de Vedovato vai muito além do Grupo Fiat, seja na
Presidência do grupo Esponenti Italiani, que reúne os mais
representativos empresários italianas em atividade no Brasil, seja
como Presidente da Câmara do Comércio Italo-Brasileira de Minas
Gerais, onde trabalhou com grande afinco pelo estreitamento das
relações entre a sua pátria de origem e o Estado de que, agora, torna-
se cidadão. Sua atuação veio ressaltar essas relações históricas e
privilegiadas de alguém que, ultrapassando os limites da maior
empresa de Minas, demonstra o seu espírito empreendedor e de
liderança nata. Desde que aqui chegou, há seis anos, já foi agraciado
com inúmeros títulos honoríficos de Minas e, em novembro de 2003,
com a maior comenda italiana, a de Grande Ufficiale della Republica
Italiana.

Tomo a liberdade, em nome do povo mineiro e, por concessão
especial do Presidente e dos demais companheiros, repito, em nome
do povo mineiro e na Casa de seus representantes, de cumprimentar
calorosamente aquele que para nós representa o que há de melhor
em Veneza e, agora, para nossa alegria e orgulho, mineiro honorário,
por seu trabalho e espírito de convivência, fazendo-se amigo,
impulsionando o nosso progresso e praticando, a cada momento, o
espírito de mineiridade que o faz admirado por todos aqueles que dele
se aproximam.

WWN
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"Grazie milie", Vedovato. Nós é que nos sentimos homenageados

por tê-lo como conterrâneo. Novamente, "grazie, mio fratello".
Entrega do Titulo

O locutor - O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres, juntamente com o Secretário Agostinho Patrús, fará a entrega
do Título de Cidadão Honorário do Estado ao Dr. Roberto Vedovato,
passando-lhe às mãos o diploma, que contém os seguintes dizeres:
"Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do
Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia
8/10/2003, e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, concede a Roberto Vedovato o título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição
para o engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 5/4/2004.
Aécio Neves, Governador do Estado de mas Gerais; Deputado Mauri
Torres, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais."

Palavras do Sr. Roberto Vedovato
Exmos. Srs. Presidente Mauri Torres, Secretário Danilo de Castro,

Cardeal D. Serafim, Vicenzo Petrone, Gabrielle Annis, Secretário
Wilson, Secretária Vanessa, Eustáquio Afonso, Eduardo Bernis, Vítor
Penido, Carlaile Pedrosa, não posso citar todos, mas um abraço
especial ao Geraldo Santana e aos Deputados.

Minhas senhoras, meus senhores, quero desta tribuna fazer uma
denúncia. Fui objeto de conspiração e tenho o dever de revelar os
culpados: todos os do mais alto escalão dos Poderes constituídos. Um
Deputado membro desta Casa, hoje Secretário de Estado, o próprio
Presidente desta Assembléia e até o Governador de Minas Gerais
conspiraram para que passasse por experiência que me tem
violentamente emocionado nos últimos meses e que chega nesta
noite ao seu ápice.

Tudo começou com estranha movimentação em meu próprio
escritório de trabalho, onde passei a perceber, na fisionomia e nas
ações de meus mais próximos colaboradores, algo de furtivo, de
escondido, de secreto. Percebi aos poucos que coletavam
informações a meu respeito, que um dossiê estava sendo preparado
sobre meus antecedentes. Nessas ocasiões, pude notar veladas
referências a um misterioso padrinho, título sussurrado apenas
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quando me viam desatento ou quando não julgavam que estivesse
em guarda e alerta. Confesso que pensei em interpelá-los
diretamente, mas, e se estivesse imaginando coisas, se tudo não
passasse de ilusão provocada por tensão gerada por excessivo
trabalho?

A sensação de desconforto aumentou quando, certo dia, passei a
notar sorriso malicioso também na face de alguns interlocutores do
Governo, que sempre julguei amigos, à minha aproximação.
Perguntas enigmáticas, tapinhas nas costas, "e então, Roberto, tudo
bem? Novidades?". Essas perguntas eram acompanhadas de olhares
entrecruzados de clara cumplicidade, mas sobre o quê?

Mas um dia a verdade mostrou sua face: em audiência com o
Governador, olhou fixamente em meus olhos e disse impiedosamente:
"Agostinho Patrús propôs, a Assembléia aprovou e sancionei a
concessão do seu título de Cidadão Honorário de Minas Gerais."
Estava confirmada a conspiração. Naquele momento, a suspeita se
transformou em angústia: "será que eu poderia? Seria capaz de
assumir plenamente a condição de mineiro? Poderia incorporar
aquelas características que nem mesmo os mineiros de berço e
criação sabem muito bem quais são, mas que os distinguem de modo
inegável diante dos outros brasileiros?". Recentemente, um jornalista
e escritor mineiro, radicado há décadas em São Paulo, descreveu de
maneira sutil a doce inveja dos paulistas: "Existe aí um preconceito.
Mas é suave e cordial".

Eis-me aqui hoje, angustiado, pois incorporo à minha natureza
veneziana aquela eterna pergunta, aquele destino de todos os
mineiros, aquele carma dos que têm o privilégio de ser chamados
mineiros. Afinal de contas, o que é ser mineiro? Fui aos sábios, aos
livros, à Internet. Descobri que luminares da literatura, das artes, da
política, em grande número, se haviam debruçado sobre a questão.
Estava, portanto, salvo, pensava. Mas o que encontrei? De Fernando
Sabino a Afonso Arinos de Mello Franco, de Frei Betto aos Drummond
- Carlos e Roberto - de Guimarães Rosa a Eduardo Frieiro, de Mílton
Campos a José Maria Alkimim, de Juscelino a Tancredo, só a
pergunta. Nenhuma resposta. Mas descobri, talvez, que só há um
modo de se definir o que é ser mineiro, e revelo minha suspeita a
todos vocês, meus amigos, que vieram partilhar este momento feliz de
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minha vida. Ser mineiro é, precisamente, indagar-se sempre, todos
os dias da existência, sobre o que é ser mineiro. Para nós, mineiros,
isso equivale a perquirir sobre o que é o homem, seu papel no mundo,
seu dever com o próximo e com a sociedade. A mineiridade é, pois,
um humanismo especial, a crença arraigada nos valores do indivíduo
e na necessidade de sua realização, mas na perspectiva peculiar de
quem se encontra inserido na realidade que chamamos Minas Gerais.
Talvez o isolamento ancestral entre as montanhas tenha gerado essa
consciência da alteridade. Talvez a solidão das longas noites
passadas em vigília junto às datas auríferas seja a responsável pela
consciência de que nós não somos como os outros.

Há um mistério em Minas que faz com que até os de fora, mesmo os
de passagem, percebam que aqui os valores universais se acentuam
e se aperfeiçoam, revelando sua pureza original. Giuseppe Morchio,
responsável pelos destinos do Grupo Fiat em todo o mundo,
permaneceu três dias entre nós e testemunhou algo surpreendente,
para quem vive a realidade mais que centenária de uma empresa
européia. Sobre a nossa realidade da Fiat aqui, ao observar o grande
sentido de identificação com a empresa, tanto entusiasmo e paixão,
declarou textualmente: "Creio que aqui estejam os verdadeiros valores
de nosso grupo".

E claro que alguma dosagem de simpatia pessoal dirigida a mim
presidiu a idéia dessa maravilhosa conspiração. Mas sou mineiro
bastante para ter consciência de que só meu trabalho em Minas à
frente das empresas do Grupo Fiat me propiciou a oportunidade de
ser visto e lembrado por tão generosos conspiradores. Não faço
nenhum favor, portanto, ao dividir esta homenagem com meus
colegas, em especial com os Superintendentes dessas empresas,
aqui presentes, os verdadeiros responsáveis pela continuidade dessa
história de sucesso empresarial.

Quando aqui chegou, tímida, na década de 60, com uma fábrica de
tratores em Contagem, a Fiat semeava o grão que frutificou de modo
pujante na década de 70, quando o complexo formado pela Fiat
Automóveis e pela Teksid em Betim se juntou ao trabalho da CNH,
naquela época denominada Fiat-Allis. Hoje somos cerca de 23 mil
pessoas, nessas empresas e em outras como a Iveco em Sete
Lagoas, a Magneti Marelli em Contagem e em Lavras, e a Fiat do
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Brasil em Nova Lima, que acolhe também toda uma gama de
empresas de serviços, como a Business Solutions e outras. A parceria
histórica com Minas Gerais se transformou em cumplicidade, à
medida que o jeito mineiro de ser nos foi seduzindo, para o nosso bem
e para o bem da coletividade. Isto posto, preciso demonstrar a mim
mesmo que, para mim, o ser mineiro não representa apenas ter
conquistado o direito de dizer "uai" impunemente. Creio ter adquirido o
direito de me fazer todos os dias aquela pergunta: "o que é ser
mineiro?". E ser mineiro neste início do século XXI é dar uma boiada
para não sair da briga pelo pleno desenvolvimento de nossa terra. E
não perder o trem da hora de se restabelecer a infra-estrutura de
transportes, cuja deficiência tanto onera a atividade produtiva. Já
sabemos a cor da fumaça, não precisamos esperar por ela para
aproveitar a circunstância de termos à frente do Governo de Minas
uma liderança jovem e capaz, consciente de sua responsabilidade
histórica.

Em minha oficial condição de mineiro, coloco-me a serviço de nosso
Estado, cabendo-me declarar que as empresas do Grupo Fiat, tão
mineiras quanto eu, continuam parceiras de Minas e cúmplices da
mineiridade. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Secretário de Governo, Deputado Federal Danilo de Castro,

representando o Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; Revmo.
Cardeal D. Serafim Fernandes de Araújo; Embaixador da Itália,
Vicenzo Petrone; Presidente da Fiat do Brasil S.A., Roberto Vedovato,
nosso ilustre homenageado; Sra. Lígia Corregioli, esposa do Dr.
Roberto Vedovato, a quem externamos nosso carinho; Cônsul da
Itália, Gabrielle Annis; Secretário de Transportes e Obras Públicas,
Deputado Agostinho Patrús, ex-Presidente desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; Secretária de Estado
da Educação, Vanessa Guimarães Pinto; Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Wilson Nélio Brumer; Reitor da PUC
Minas, Eustáquio Afonso Araújo; Presidente da ACMinas, Eduardo
Bernis; como extensão da Mesa, o ex-Presidente desta Casa e
Deputado Federal José Santana de Vasconcellos, cuja presença
agradecemos; Prefeitos, colegas Deputados e Deputadas, senhores
do Executivo e empresários.
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Ser mineiro não significa apenas nascer neste Estado, mas,

principalmente, ter identidade com esta terra, identidade que se traduz
com o sentimento de amor pelas Minas Gerais.

Roberto Vedovato nasceu em Veneza, lugar único no mundo, com a
peculiaridade de seus canais e a herança cultural de seus doges, seus
artistas e do espírito de aventura de Marco Polo, que trouxe até o
Ocidente e ao nosso imaginário a revelação do longínquo Oriente. Na
direção oposta de Marco Polo, Roberto Vedovato chegou ao Novo
Mundo, escolhendo o Brasil e, especificamente, Minas Gerais. Sua
missão: estreitar ainda mais a amizade entre seu pais peninsular e
estas muitas minas que, embora constituindo lugar plural nas palavras
de nosso escrSor maior, Guimarães Rosa, têm base histórica única,
certo temperamento coletivo e hábitos iguais no trato com o outro, no
modo de fazer suas coisas e de se alimentar. Essa mineiridade, assim
que reconhecida, passa a integrar a experiência e a alma do visitante
sensível.

Nos anos mais recentes da vida do Estado, papel de relevância tem
sido exercido pelo Grupo Fiat, primeiro com a pioneira fábrica de
Betim, depois com a implantação da IVECO em Sete Lagoas.
Inúmeros projetos culturais, esportivos e sociais, ao longo das últimas
décadas, têm recebido o suporte do grupo, numa retribuição efetiva à
sociedade que o acolheu.

A partir de 1998, no comando da Fiat do Brasil, Roberto Vedovato,
falando fluentemente a língua portuguesa, veio, auspiciosamente para
nós, reorganizar as atividades do grupo. Nosso homenageado tem
levado a cabo a promoção da imagem institucional da FIAT junto a
órgãos públicos e aos diversos setores da vida brasileira em momento
especial, quando o grupo tem feito altíssimos investimentos em novas
tecnologias, produtos, empresas e fábricas. Entre os anos de 1999 e
2003, Roberto Vedovato dirigiu a Câmara de Comércio ítalo-Brasileira
de Minas Gerais, tornando ainda mais valiosas as relações entre
mineiros e italianos. E desde 2001 preside o grupo Esponenti Italiani,
que reúne os mais representativos empresários italianos com atuação
no País. E criador do Prêmio Américo Vespúcio, que destaca
personalidades brasileiras e italianas, estreitando a aproximação entre
o Brasil e a Itália.

Ao homem que se apaixonou por nossa cultura, nossos hábitos e
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nossa história, todo o reconhecimento desta Assembléia que
representa o povo de Minas Gerais.Roberto Vedovato, que já detém,
entre outras honrarias, a Medalha da Inconfidência, é, a partir de
agora, oficialmente, cidadão de Minas Gerais. 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 ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 6/4/2004.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 614/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Luiz Fernando Faria e
Doutor Ronaldo

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 198 e 199/2004

(encaminham os Projetos de Lei nos 1.517 e 1.518/2004,
respectivamente), do Governador do Estado - Proposta de Ação
Legislativa n° 218/2004 - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
71/2004 - Projetos de Lei n

o
s 1.519 a 1.536/2004 - Requerimentos n°5

2.648 a 2.666/2004 - Requerimentos da Deputada Marília Campos, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, da Comissão de Participação
Popular (2), da Comissão Especial dos Aeroportos (2), da Comissão
de Meio Ambiente, da Deputada Marília Campos e dos Deputados
Chico Simões, Elmiro Nascimento, Fahim Sawan, João Bittar (2),
Roberto Carvalho, Rogério Correia e outros, Neider Moreira, Leonardo
Quintão (4), Carlos Pimenta (2), Antônio Júlio (2), George Hilton (2),
Arlen Santiago, Laudelino Augusto, Leonardo Moreira (4), Gil Pereira
e Luiz Fernando Faria - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte, de Educação, de Política Agropecuária, de
Segurança Pública, do Trabalho (2), de Fiscalização Financeira, de
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Administração Pública, da
Deputada Maria Olívia e dos Deputados Wanderley Avila, Domingos
Sávio, Sebastião Helvécio e Arlen Santiago - Oradores Inscritos:
Discursos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Carlos
Pimenta, Leonardo Quintão e Adaiclever Lopes - Questão de ordem -
2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questões
de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência
- Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Neider Moreira, Elmiro Nascimento,
Fahim Sawan, Roberto Carvalho, João Biliar, Rogério Correia e
outros, Arlen Santiago, Laudelino Augusto, Carlos Pimenta, George
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Hilton, Chico Simões, Carlos Pimenta, Leonardo Quintão (3),
Leonardo Moreira (4) e João Bittar; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial dos
Aeroportos, da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão Especial
dos Aeroportos, da Deputada Marília Campos e dos Deputados
Antônio Júlio (2), Luiz Fernando Faria, George Hilton e Gil Pereira;
aprovação - Requerimento do Deputado Leonardo Quintão;
requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação - Requerimento do
Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel
Martini - Questões de ordem - Requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do Deputado André Quintão; questão
de ordem; discwso do Deputado André Quintão - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - 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 - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - 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 Luiz Fernando Faria) - As 114h9min, a

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

ia Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "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° 198/2004*
Belo Horizonte, 31 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
altera o disposto no art. 3 0 da Lei Delegada n° 63, de 29 de janeiro de
2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão.

O projeto de lei tem por objetivo o fortalecimento da
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos, que
terá sua denominação alterada para Superintendência Central de
Recursos Logísticos e Patrimônio, órgão de grande importância na
gestão do patrimônio público do Estado de Minas Gerais, a criação da
Superintendência Central de Governança Eletrônica, necessária ao
gerenciamento das normas, políticas e diretrizes relativas às
atividades de gestão, integração e disseminação de informações
públicas.

A implementação de nova gestão da atividade administrativa do
Estado visa à adequação de sua estrutura, para melhor desempenho
de suas atividades.

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°1.517/2004
Altera o art. 30 da Lei Delegada n° 69, de 29 de novembro de 2003,

que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, e dá outras providências.
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Art. 1 0 - O art. 30 da Lei Delegada n° 63, de 29 de janeiro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - ............................
VIII - ..........................
a) Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio;

c) Superintendência Central de Governança Eletrônica;

Art. 20 - Ficam criados um cargo de Diretor II, código MG-05, um
cargo de Assessor-Chefe, código MG-24, um cargo de Coordenador-
Geral do SISAP, código MG-100, e um cargo de Coordenador-Geral
do SIAD, código MG-101, que passam a integrar o Quadro Especial
constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003.

§ 1 0 - A identificação dos cargos a que se refere o "caput", bem
como a forma de recrutamento, será estabelecida em decreto.

§ 20 - Ficam incluídas no Grupo de Direção Superior, de que trata o
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, as classes de cargos
de Coordenador-Geral criados pelo "capuf' e o de Coordenador-Geral
do SIAF.

§ 30 - Os cargos de Coordenador-Geral criados pelo "caput" terão a
mesma remuneração do cargo de Coordenador-Geral do SIAF.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 19912004*

Belo Horizonte, 31 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre a Defesa
Sanitária Vegetal no Estado de Minas Gerais.

A medida ora proposta tem como objetivo garantir a sanidade das
populações vegetais mediante o desenvolvimento de atividades de
vigilância e defesa sanitária vegetal, inspeção e classificação de
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produtos, bem como seus derivados, subprodutos e resíduos de
valor econômico, por parte do poder público.

A responsabilidade pela implementação da política de inspeção e
fiscalização vegetal ficará a cargo do Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

São estas, em síntese, as razões aduzidas pelo Senhor Secretário
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

"A medida consubstanciada na proposta foi elaborada por técnicos
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, objetivando preencher
lacuna há muito sentida pelas áreas encarregadas da nossa vigilância
vegetal, até então desprovidas de uma regulamentação específica.

Assim, ao estabelecer normas para a execução de trabalhos de
tamanha relevância, o Estado de Minas Gerais dá um passo
destacado no aprimoramento da nossa atividade agrícola, com
repercussão na cadeia produtiva e incremento do agronegócio".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobes pares o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.518/2004
Dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Minas Gerais.
Art. 1° - Fica instituída no Estado a Defesa Sanitária Vegetal,

conjunto de ações e atividades necessárias a prevenir e evitar a
introdução e a disseminação de pragas dos vegetais, com o objetivo
de assegurar e preservar a qualidade e sanidade das populações
vegetais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei são considerados
vegetais suas partes, produtos, subprodutos e resíduos.

Art. 20 - A defesa sanitária vegetal terá por base os estudos, as
pesquisas e os experimentos dos órgãos oficiais e entidades de
pesquisa ou por eles referendados, e será efetuada por meio de:

- programas, projetos e campanhas educativas de prevenção,
controle, combate e erradicação de pragas de vegetais;

II - edição de normas que estabeleçam procedimentos sanitários de
defesa e segurança do meio ambiente, bem como práticas culturais e
de manejo que preservem a saúde humana e do meio ambiente.
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Art. 30 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

responsável pela fiscalização, inspeção e a execução das ações e
atividades necessárias à defesa sanitária vegetal a serem exercidas
sobre pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que
produzam, acondicionem, beneficiem, classifiquem, armazenem,
distribuam, industrializem, transportem e comercializem vegetais, suas
partes, seus produtos, subprodutos e resíduos.

Parágrafo único - A inspeção e a fiscalização sanitárias serão
exercidas nos locais de produção, beneficiamento, armazenamento,
industrialização, comercialização, e no trânsito de vegetais, suas
partes, seus produtos, subprodutos e resíduos.

Art. 40 - Para o atendimento dos objetivos desta lei, compete ao IMA:
- promover ações integradas com órgãos e entidades federais,

estaduais e municipais de defesa sanitária vegetal;
II - estabelecer padrões mínimos de tolerância, quanto à presença

de pragas nas fases de produção, comercialização e industrialização
dos vegetais, suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos;

III - formular diretrizes técnico-normativas, de maneira a uniformizar
os procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitárias no
cumprimento das regras de defesa sanitária vegetal;

IV - despertar e estimular a participação da comunidade no exercício
da defesa sanitária vegetal.

Parágrafo único - As ações previstas no "caput" serão organizadas,
sob a coordenação do Poder Público e articuladas, conforme disposto
na Lei Federal 9.712, de 20 de novembro de 1998, art. 28-A, no que
for atinente à saúde pública, com o Sistema único de Saúde,delas
participando ainda:

- entidades gestoras de fundos, organizados pelo setor privado,
para complementar as ações do poder público em defesa vegetal;

II - órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente
vinculadas à sanidade vegetal;

III - produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
profissionais que lhes prestem assistência técnica.

Art. 50 - Na implementação das ações previstas nesta lei, o IMA:
- determinará medidas para detectar fontes de contaminação;

II - fixará níveis de danos para controle, combate e erradicação de
pragas;
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III - notificará ocorrência de pragas;
IV - promoverá a capacitação de recursos humanos;
V - divulgará informações de interesse da vigilância sanitária;
VI - estabelecerá medidas para prevenção, controle e erradicação;
VII - incentivará a educação sanitária;
VIII - efetuará a vigilância epidemiológica;
IX - estabelecerá áreas livres e de baixa prevalência de pragas;
X - controlará o trânsito de vegetais no âmbito do Estado.
Parágrafo único - As atividades arroladas no "caput" deverão ser

organizadas de forma a garantir o cumprimento da legislação vigente
que trata da defesa sanitária vegetal, sendo executadas, no que
couber, em conjunto com a União e os municípios.

Art. 60 - As amostras para análise laboratorial, estudo patológico ou
identificação de pragas serão coletadas a qualquer tempo nos locais
submetidos ao regime desta lei e analisadas em laboratório oficial.

Art. 70 - O IMA executará as seguintes medidas para efetivar a
política pública de sanidade vegetal:

- cadastro de propriedades e empresas que produzam, manipulem,
armazenem, industrializem, beneficiem, embalem, distribuam,
transportem e comercializem vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos;

II - inventário das populações vegetais de peculiar interesse do
Estado;

III - credenciamento de profissionais da área de sanidade vegetal;
IV - cadastro de laboratórios, para fins de identificação e diagnóstico

de pragas, devidamente credenciados pelo Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento;

V - inventário das pragas diagnosticadas no âmbito do Estado;
VI - treinamento do pessoal envolvido na fiscalização e na inspeção;
VII - elaboração de normas técnicas para fins de defesa sanitária

vegetal;
VIII - campanhas de prevenção, controle, combate e erradicação de

pragas.
Art. 80 - No desempenho de suas atribuições, o IMA contará com a

colaboração das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de Saúde, de Defesa Social, de
Transportes e Obras Públicas e de Fazenda e do Ministério Público do
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Estado de Minas Gerais.

Art. 90 - O IMA poderá adotar procedimentos compulsórios,
executando ações de defesa sanitária vegetal, no caso de
descumprimento por parte dos responsáveis.

§ 1 0 - As despesas decorrentes da intervenção prevista neste artigo
serão integralmente ressarcidas ao IMA pelos infratores.

§ 20 - Todas as despesas decorrentes da realização compulsória
pelo IMA, deverão ser comprovadas através de documento fiscal.

Art. 10 - E livre o trânsito de vegetais no território do Estado de
Minas Gerais.

§ V - Os vegetais que tenham restrições sanitárias deverão estar
acompanhados de documentos sanitários que os identifiquem.

§ 20 - O IMA poderá proibir, restringir ou estabelecer condições
especiais para o trânsito.

Art. 11 - Ao infrator das disposições desta lei, serão aplicadas
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natureza
civil e penal cabíveis, as seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de até 5.000 UFEMGs;
III - interdição total ou parcial de estabelecimentos comerciais,

industriais, de transformação, viveiros de produção de mudas,
entrepostos e de propriedades rurais e urbanas, para impedir a saída
de vegetais, suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos,
quando houver risco à população vegetal ou não atenderem às
normas e padrões sanitários mínimos exigidos;

IV - apreensão e destruição dos vegetais, suas partes, seus
produtos, subprodutos e resíduos, quando não atenderem às normas
e aos padrões mínimos exigidos ou apresentarem risco à população
vegetal.

Parágrafo único - A pena prevista no inciso III cessará quando
sanado o risco.

Art. 12 - A advertência será aplicada na ocorrência de infração leve,
no caso de infrator primário, quando o dano possa ser reparado.

Art. 13 - A multa será aplicada e cobrada nos casos nãc
compreendidos no artigo anterior, pelo IMA, observada a seguinte
gradação:

- infrações leves:
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a) não possuir o livro de anotação para emissão de Certificado

Fitossanitário de Origem ou Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado: 200 UFEMOs;

b) emitir Certificado Fitossanitário de Origem sem a devida anotação
em livro próprio: 250 UFEMGs;

c) deixar de realizar a desinfestação de veículos, equipamentos,
maquinários e implementos de acordo com o estabelecido nas normas
sanitárias: 300 UFEMGs;

d) conduzir veículo com vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos sem documento sanitário, incompleto ou
adulterado: 200 UFMGs;

II - infrações graves:
a) acondicionar, armazenar, comercializar ou transitar com vegetais,

suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos em desacordo
com as normas técnicas de sanidade vegetal: 600 UFEMGs;

b) fraudar, falsificar e adulterar documento sanitário: 3.000 UFEMGs;
c) comercializar material propagativo sem etiqueta de identificação

ou fora dos padrões estabelecidos: 400 LJFEMGs;
d) omitir informação ou prestá-la incorretamente, quando da

fiscalização ou da inspeção de vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos: 2.000 UFEMOs;

e) produzir material propagativo em desacordo com as normas e os
padrões estabelecidos: 1.000 UFEMGs;

f) dificultar a fiscalização e a inspeção ou não atender às intimações
em tempo hábil: 1.500 UFEMGs;

g) comercializar, utilizar ou retirar vegetais, suas partes, seus
produtos, subprodutos e resíduos, oriundos de locais interditados:
5.000 UFEMGs;

h) retornar à origem com material utilizado na proteção ou
acondicionamento de vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos em desacordo com as normas sanitárias:
1.000 UFEMGs.

Parágrafo único - A multa será aplicada em dobro no caso de
reincidência.

Art. 14 - A infração da legislação de defesa sanitária vegetal será em
procedimento administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto
de infração, observado o rito e os prazos estabelecidos nesta lei e em
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outras normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Art. 15-O infrator poderá apresentar defesa ao IMA após a lavratura
do auto de infração, no prazo de trinta dias contados da data da
citação.

Parágrafo único - As defesas e os recursos de infrações poderão ser
apresentados em qualquer escritório do IMA.

Art. 16 - Recebida a defesa ou decorrido o prazo para sua
apresentação, o IMA proferirá o julgamento, e, se procedente o auto
de infração, a autoridade julgadora expedirá, de ofício, notificação ao
autuado.

Art. 17 - No julgamento do recurso, a autoridade competente,
considerando as circunstâncias atenuantes, poderá reduzir a multa
aplicada em até o máximo de cinqüenta por cento do seu valor.

Art. 18- São circunstâncias atenuantes:
- baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II - colaboração com o IMA durante os procedimentos de
fiscalização;

III - primariedade do infrator.
Art. 19 - Das decisões condenatórias poderá o infrator, no prazo de

trinta dias fixado, recorrer em última instância à Câmara de Recursos
do IMA, desde que comprovada a realização do depósito
correspondente ao valor da multa fixada em primeira instância.

Art. 20 - Dos julgamentos dos recursos de primeira e segunda
instância será dada ciência ao autuado, pessoalmente.

Parágrafo único - Somente após ficar comprovado que o autuado se
encontra em local incerto e não sabido, é que se fará a comunicação
dos julgamentos por edital, que deverá ser publicado no órgão oficial
dos Poderes do Estado e em jornal de circulação no município em que
o recurso foi protocolizado.

Art. 21 - As decisões definitivas do processo administrativo serão
executadas por via administrativa ou judicial.

Art. 22 - Será executada por via administrativa a pena:
- de advertência, através de notificação à parte infratora, fazendo-

se sua inscrição no registro cadastral;
II - de multa, enquanto não inscrita em dívida ativa, através de

notificação para pagamento;
111 - apreensão e destruição de vegetais, seus partes, seus produtos,
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subprodutos e resíduos com lavratura do atuo de apreensão e
destruição;

IV - de interdição de estabelecimentos comerciais, industriais, de
transformação, viveiros de produção de mudas, entrepostos e de
propriedades rurais e urbanas com a lavratura de auto de interdição
no local.

Parágrafo único - Não sendo atendida a notificação, o IMA poderá
requisitar força policial para que a penalidade seja plenamente
cumprida.

Art. 23 - Será executada por via judicial a pena de multa, após sua
inscrição em dívida ativa.

Art. 24 - ,Q proprietário ou o responsável legal pelos
estabelecimentos comerciais, industriais, de transformação, viveiros
de produção de mudas, entrepostos e de propriedades rurais e
urbanas interditados, serão nomeados fiéis depositários dos vegetais,
suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos que motivaram a
interdição, cabendo-lhes a obrigação de zelar por sua conservação e
integridade, bem como arcar com as despesas decorrentes da
interdição.

Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente 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°218/2004

Do Sr. Nilton Barreto dos Santos, Presidente da Fundação de
Ecoturismo do Vale do Aço - FUNDEVALE -, solicitando a realização
de audiência pública para debater a situação de latifúndio improdutivo
da Belgo-Mineira no Município de Coronel Fabriciano. (- A Comissão
de Participação Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Antônio Alves de Souza, Chefe de Gabinete do Ministro da

Saúde, em atenção ao Requerimento n° 1.526/2003, da Comissão da
Saúde, encaminhando informações sobre o assunto objeto do referido
requerimento.

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Chefe de Gabinete do Procurador-
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Geral de Justiça, comunicando, em atenção ao Ofício n°
41 1/2004/SGM, a designação do Promotor de Justiça Geraldo Flávio
Vasques para participar de reunião nesta Casa. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Chefe de Gabinete do Procurador-
Geral de Justiça, em atenção ao Requerimento n° 2.44612004, da
Comissão de Segurança Pública, informando da designação do
Promotor de Justiça Cristiano Cassiolato para a Comarca de Carmo
do Rio Claro.

Do Sr. Isauro Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando cópia da Representação n° 9, dessa Casa
Legislativa. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Sebastião Francisco Guimarães, Presidente da Câmara
Municipal de Vazante, encaminhando cópia da Lei Municipal n° 1.232,
que dispõe sobre a criação do Distrito de Vazamor. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros, Diretor-Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais, em atenção ao Requerimento n°2.180/2004,
da Comissão do Trabalho, prestando informações concernentes ao
assunto objeto do referido requerimento.

Da Sra. Marilza Geralda do Nascimento, Procuradora-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3 Região, informando da
impossibilidade de comparecer à audiência pública da Comissão do
Trabalho realizada no dia 1 0/4/2004. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do
Governador do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.297/2004, do Deputado Gil Pereira.

Das Sras. Lázara Idalina de Pádua e Vânia Célia Ferreira, Diretoras
das Superintendências Regionais de Ensino de Passos e Uberaba,
respectivamente, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Educação. (- Anexem-se ao Requerimento n°
1.682/2003.)

Do Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Coordenador Estadual do Comitê
Gestor das Ações Federais de Emergência no Estado, do Ministério
da Integração Nacional, encaminhando relatório S síntese das
enchentes em Minas Gerais, a partir de 15/1212003. (- A Comissão de
Segurança Pública.)
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Da Sra. Maria Tereza Arantes e outros, solicitando a instauração

de uma CPI para investigar atividades criminosas atribuídas à
chamada "máfia do café", no Sul de Minas.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°71/2004
Altera o art. 258 da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
AI. 1 0 - O art. 258 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte

redação: "Art. 258 - Todos os agentes públicos, incluídos os agentes
políticos, qualquer que seja a natureza do cargo, os detentores de
cargos, empregos e funções na administração pública direta, indireta,
autárquica e fundacional e os membros de órgãos colegiados, no
exercício de suas funções, obrigam-se, ao se empossarem e ao
serem exonerados, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de
pleno direito, do ato de posse.

§ 1° - Obrigam-se à declaração de bens, registrada no cartório de
títulos e documentos, os ocupantes de cargos eletivos nos Poderes
Legislativo e Executivo, os membros do Poder Judiciário, os
Secretários de Estado, os dirigentes de entidades da administração
indireta e os membros de órgãos colegiados.

§ 20 - E incompatível com o exercício de cargo ou função pública a
atividade, remunerada ou não, em que se verifique a existência de
possíveis conflitos entre o interesse privado e o dever funcional dos
agentes públicos da Administração Pública Estadual.

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior aplica-se a quem tenha, nos
seis meses anteriores à sua nomeação, exercido atividade que, por
sua natureza, possa ser beneficiada, direta ou indiretamente, pelo
ocupante do cargo ou da função.

§ 4° - No relacionamento com outros órgãos e funcionários da
Administração, o agente público deverá esclarecer a existência de
eventual conflito de interesses, em como comunicar qualquer
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circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão
coletiva ou em órgão colegiado.

Art. 20 - Suprima-se o parágrafo único.
Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2004.
Adalclever Lopes - Leonardo Moreira - Jô Moraes - Chico Simões -

José Henrique - Sidinho do Ferrotaco - Ivair Nogueira - Chico Rafael -
Rogério Correia - Célio Moreira - Laudelino Augusto - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Weliton Prado - Leonardo Quintão - Antônio
Júlio - Biel RoQJia - Arlen Santiago - Padre João - Gilberto Abramo -
João Bittar - Irani Barbosa - Marília Campos - André Quintão - Antônio
Andrade - Luiz Fernando Faria - Gil Pereira.

Justificação: Submetemos à elevada consideração desta
Assembléia Legislativa esta proposta de emenda à Constituição, que,
entre outras providências, institui normas de conduta para os agentes
públicos, detentores de cargos, empregos e funções na administração
pública direta, indireta, autárquica e fundacional, incluídos os
membros de órgãos colegiados.

Esta PEC, antes de tudo, valerá como compromisso moral das
autoridades integrantes da alta administração estadual com o
Governador do Estado, proporcionando elevado padrão de
comportamento ético capaz de assegurar, em todos os casos, a lisura
e a transparência dos atos praticados na condução da coisa pública.

A conduta dessas autoridades, ocupantes dos mais elevados postos
da estrutura do Estado, servirá como exemplo a ser seguido pelos
demais servidores públicos, que, não obstante sujeitos às diversas
normas fixadoras de condutas exigíveis, tais como o Estatuto do
Servidor Público, a Lei de Improbidade e o próprio Código Penal
Brasileiro, além de outras de menor hierarquia, ainda assim, sempre
se sentirão estimulados por demonstrações e exemplos de seus
superiores.

Além disso, é de notar que a insatisfação social com a conduta ética
do Governo - Executivo, Legislativo e Judiciário - não é um fenômeno
exclusivamente brasileiro e circunstancial. De modo geral, todos os
países democráticos desenvolvidos, conforme demonstrado em
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recente estudo da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, enfrentam o crescente
ceticismo da opinião pública a respeito do comportamento dos
administradores públicos e da classe política. Essa tendência parece
estar ligada principalmente a mudanças estruturais do papel do
Estado como regulador da atividade econômica e como Poder
concedente da exploração, por particulares, de serviços públicos
antes sob regime de monopólio estatal.

Em conseqüência, o setor público passou a depender cada vez mais
do recrutamento de profissionais oriundos do setor privado, o que
exacerbou a possibilidade de conflito de interesses e a necessidade
;de maior controle sobre as atividades privadas do administrador
público.

Dessa forma, nosso objetivo se firma na tentativa de prevenir
condutas incompatíveis com o padrão ético almejado para o serviço
público, tendo em vista que, na prática, a repressão nem sempre é
muito eficaz. Assim, reputa-se fundamental identificar as áreas da
administração pública em que tais condutas podem ocorrer com maior
freqüência e dar-lhes tratamento específico e implementar
regramentos de ordem constitucional.

Estas, Srs. Deputados, as razões que fundamentam a proposta que
ora submetemos à elevada consideração dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.519/2004
Dispõe sobre a gratuidade nos tranportes coletivos aos estudantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Aos alunos das redes públicas municipal, estadual e federal,

fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos
intermunicipais no território do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A gratuidade definida neste artigo se aplica
exclusivamente ao período escolar e nos dias letivos.

Art. 20 - Cabe ao Poder Executivo determinar os critérios para a
distribuição do passe escolar.

Art. 30 - Para efeitos desta lei, consideram-se transportes coletivos
urbanos intermunipais trens, ônibus e transportes alternativos.

Parágrafo único - A gratuidade definida neste artigo é válida
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exclusivamente para percursos de até 70Km (setenta quilômetros).

Art. 40 - O não-atendimento ao previsto nesta lei obriga o infrator ao
pagamento de multa de 100 (cem) a 1000 (mil) vezes o valor da
passagem.

Parágrafo único - A multa será cobrada após processo
administrativo, podendo ser dobrada em caso de reincidência.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A falta de vagas nas escolas públicas não é um

problema do estudante. Por essa razão, muitas vezes, ele é obrigado
a se deslocar de ônibus para estudar em escolas distantes de sua
residência, criando dificuldades ou até impedimentos para a conclusão
dos seus estudos. Nada mais justo que seja concedido passe livre a
esses estudantes, que têm direito à uma vaga em escola pública
próxima de sua casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Weliton Prado e George Hilton. Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.096/2003, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.520/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da cirurgia bariátrica

em hospitais públicos no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os hospitais públicos do Estado obrigados a oferecer

a cirurgia bariátrica.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a

hospitais e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado.
Art. 2 0 - Compete à Secretaria da Saúde fiscalizar o cumprimento da

exigência desta lei, bem como promover campanha de divulgação e
estabelecer os critérios para sua realização.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois a obesidade é

uma doença epidêmica que vem atingindo grande parte da população
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mundial e que causa uma série de outros problemas graves de
saúde, tanto orgânicos quanto psicológicos, colocando a vida do
doente em risco. Esta doença está presente em todas as classes
sociais e em todas as idades.

No Brasil, estima-se que de 80 a 100 mil mortes são decorrentes de
doenças associadas ao excesso de peso. Indivíduos com a chamada
obesidade mórbida apresentam grande risco de adoecer e morrer
precocemente. Além disso, a qualidade de vida destas pessoas é
muito prejudicada.

A obesidade pode desencadear ou agravar muitas doenças.
Pessoas obesas freqüentemente sofrem de dificuldades respiratórias,
fadiga e dores nas articulações (artrose). A significativa elevação da
pressão, disfunções no metabolismo da gordura e o diabetes melito
(açúcar no sangue) provocam grande número de complicações, tais
como enfartes cardíacos e derrames cerebrais. Portanto, se o
tratamento com planejamento alimentar, incentivo à atividade física e
uso de medicamentos não funcionar, deve-se pensar na cirurgia de
redução da obesidade.

A obesidade mórbida é hoje um problema de saúde pública, pois
cada vez mais pessoas sofrem desta doença, e a operação é um
tratamento específico para ela.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto, que com certeza proporcionará melhor qualidade de
vida e mais saúde ao doente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.521/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores de Ascensão, com sede no Município de
Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
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Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de

Ascensão, com sede no Município de Pará de Minas, encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Preenchendo a entidade os requisitos legais para que seja
declarada sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares.

- 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° 1.522/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Santa Edwirges, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Comunitária dos Moradores de Santa Edwirges, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Santa

Edwirges, com sede no Município de Pará de Minas, encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Associação atende aos requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, e, por isso, conto com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.52312004
Dispõe sobre a proibição de aplicação de multas de trânsitos pelas

rÃi



379
guardas municipais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As Guardas Municipais com personalidade jurídica de

empresas paraestatais ou da administração indireta no âmbito do
Estado ficam proibidas de aplicar multas de trânsito através de seus
guardas.

Parágrafo único - No trânsito urbano, compete aos Guardas
Municipais dos municípios enquadrados no "caput" deste artigo
controlar e orientar o tráfego, sinalizar e educar para preservação de
acidentes.

Art. 20 - O trânsito urbano dos municípios que compõem o Estado
ficam subordinados a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1 977,do
Código de Trânsito Brasileiro, bem como as resoluções do
CONTRAN.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2004.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por finalidade evitar que muitos

municípios usufruam desordenadamente desse recurso para formar
uma "indústria" de multas, que se torna em muitos casos sua principal
fonte de arrecadação, superando até mesmo as receitas advindas do
IPTU. Objetiva, ainda, evitar a contratação de empresas de
administração indireta e outras com personalidades jurídicas de
paraestatais que desrespeitam por completo, todas as normas do
Código Nacional de Trânsito, bem como as resoluções do CONTRAN.

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

PROJETO DE LEI N° 1.524/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Bom Jardim e Jatobá - ACPPRBJJ -,
com sede no Município de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bom Jardim e
Jatobá - ACPPRBJJ -, com sede no Município de Ibiracatu.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Bom Jardim e Jatobá - ACPPRBJJ - tem como finalidade
maior trabalhar para o desenvolvimento social da região, amparando
as pessoas carentes, idosos, crianças, mulheres e outros segmentos
da sociedade que necessitem de apoio.

Além disso, busca atender aos interesses dos produtores rurais,
visando a seu fortalecimento econômico e - social, por meio da
implementação de formas de cooperaço na produção e
comercialização dos bens.

Para atingir suas metas, contribui para a organização das atividades
implementadas no Município de Ibiracatu e busca o apoio de
instituições públicas e privadas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.525/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada, com sede no
Município de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada,
com sede no Município de Ibiracatu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Tábua e Vaquejada, com sede no Município de Ibiracatu, é
uma sociedade civil, beneficente e sem fins lucrativos. Desde a sua
fundação, ocorrida em 2/3/96, vem prestando relevantes serviços à
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comunidade da região e trabalhando para o desenvolvimento da
capacidade associativista e cultural e do lazer de seus associados.

Além disso, presta assistência a pessoas carentes e promove a
preservação ambiental, resultando de tais ações o bem-estar geral
dos munícipes.

Pelas razões aduzidas, esperamos a anuência dos nobres colegas
ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.526/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com sede no Município
de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com
sede no Município de Ibiracatu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de São Felipe, com sede no Município de Ibiracatu, é entidade
civil, beneficente e sem fins lucrativos. Desde a sua instituição, em
23/2/96, vem prestando inestimáveis serviços à comunidade local, ao
desenvolver ações de suporte à organização socioeconômica e à
promoção do cooperativismo dos seus associados, além de oferecer-
lhes atividades culturais e recreativas.

No intuito de amparar pessoas carentes, a Associação se tem
destacado na luta pelos seus direitos junto ao poder público e à
iniciativa privada.

Assim sendo, esperamos a anuência dos nobres colegas a este
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.
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PROJETO DE LEI N° 1.527/2004

Declara de utilidade pública a Associação dos Jovens Estudantes
Rurais de Córrego Grande - AJERGE -, com sede no Município de
Ibiracatu.

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

Estudantes Rurais de Córrego Grande - AJERGE -, com sede no
Município de Ibiracatu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação dos Jovens Estudantes Rurais de

Córrego Grande - AJERGE -, com sede no Município de Ibiracatu, é
entidade civil e possui caráter beneficente, não tendo fins lucrativos.

Desde a sua instituição, em 11/1/97, despende generoso esforço
para promover o desenvolvimento de seus associados num processo
de participação concreta na consolidação da cidadania.

Ao promover estudos e ensaios voltados para o ambiente físico e
humano, estabelece padrões de qualidade social e ambiental,
implementa suportes para a inserção na comunidade de pessoas
desprovidas de recursos.

Por esse trabalho de largo espectro social, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.528/2004
Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade Maria Eulália,

com sede no Município de Silvianópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública o Hospital e Maternidade

Maria Eulália, com sede no Município de Silvianópolis.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: O Hospital e Maternidade Maria Eulália, antigo

Lactário e Maternidade Maria Eulália e posterior Posto de Puericultura
e Maternidade Maria Eulália, fundado em fevereiro de 1942, no
Município de Silvianópolis, é sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter eminentemente filantrópico, a qual, objetivando prestar toda
assistência na área da saúde às comunidades local e regional,
disponibiliza sua unidade assistencial a todos os cidadãos que a ele
recorrem, contando ainda com um serviço de maternidade.

Trata-se, pois, de legítima prestação de serviço que contribui
sobremaneira para a saúde dos que necessitam, no que tange aos
atendimentos hospitalar e de maternidade.

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

- 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° 1.529/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o

Idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso

consiste na formulação da política do desenvolvimento turístico do
Estado voltada para geração de emprego e renda.

Parágrafo único - Considera-se Turismo para Idoso a prática de
atividades adequadas e planejadas para pessoas maiores de
sessenta anos, no contexto turístico, visando a melhor qualidade de
vida da terceira idade.

Art. 20 - Para o crescimento do turismo que se pretende alcançar,
conforme dispõe o "caput" do art. 1°, o Poder Executivo estabelecerá
normas e diretrizes para programas governamentais e
empreendimentos privados voltados para os idosos.

Art. 30 - As diretrizes da Política Estadual de que trata o "caput" do
art. 20 são:
.1 - políticas públicas, com a finalidade de estimular as empresas

ligadas ao turismo no Estado a operar com produtos voltados para as
pessoas da terceira idade;

11 - geração de emprego e renda em ações que levem ao



384
desenvolvimento econômico de cada região por meio de
instrumentos	creditícios,	observando-se	o	princípio	do
desenvolvimento sustentável;

III - estímulo ao ecoturismo em áreas naturais e em áreas
consideradas patrimônio histórico e cultural;

IV - realização de campanhas de estímulo junto às áreas ligadas ao
turismo, para melhor qualidade de vida da terceira idade, promovendo:

a) a qualificação dos produtos por meio de curso de capacitação e
organização empresarial;

b) o planejamento de atividades adequadas aos idosos;
c) a disponibilização de profissionais capacitados	nos

empreendimentos que visem ao turista idoso;
d) programa que possa reduzir preços de tarifas.
Art. 40 - A implantação de empreendimento ou de serviço voltado ao

Turismo para o Idoso pelas, empresas interessadas, dependerá de
aprovação prévia pelo órgão estadual competente, que poderá
oferecer incentivos creditícios e priorizar parcerias, de acordo com as
normas jurídicas vigentes, junto às empresas, associações, sindicatos
e instituições públicas estadual e municipal.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de 2004.
George Hilton
Justificação: Esta proposta tem por finalidade investir nos idosos por

meio de políticas públicas concretas, onde se encaixe de forma
especial o turismo para o idoso, como parte integrante da política do
desenvolvimento turístico de Minas Gerais. Entendemos que o Estado
poderá apoiar o turismo específico para a terceira idade com
campanhas de estímulo junto às regiões ligadas ao turismo, buscando
alternativas conforme dispõe o projeto, sempre visando à geração de
emprego e renda no estabelecimento de normas e diretrizes para
programas governamentais e empreendimentos privados voltados
para os idosos. Os incentivos dados pelo Governo e também pelas
agências de turismo criarão oportunidade para os aposentados e
pessoas com mais de 60 anos conhecerem cidades históricas,

rs



385
estâncias hidrominerais e a Estrada Real, que atravessa 162
municípios mostrando turismo histórico, cultural, rural, religioso,
esportivo, de saúde e de negócios, além do turismo gastronômico e do
ecoturismo, incrementando assim o setor turístico com a geração de
emprego e renda. Tal medida terá reflexos positivos em toda a cadeia
produtiva do turismo, uma vez que aumentará a oferta de viagens
para os idosos em Minas e incrementará o setor, ajudando no
combate ao desemprego e na arrecadação de tributos. A proposição
visa a formar parcerias com empresas privadas, como mais uma das
tentativas para impulsionar o turismo, meta do atuar governo. O
momento não poderia ser mais oportuno para apresentação do projeto
de lei, tendo em vista a instituição do Estatuto do Idoso, que garante
como prioridade a "preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas", como também o estabelecido
no seu art. 90: "E obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições
de dignidade", valorizando, assim, o idoso. Ante o exposto, conto com
a aprovação dos nobres pares a este projeto.

- 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 F'4° 1.53012004
Dispõe sobre a doação do cordão umbilical dos recém-nascidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As parturientes de maternidades e estabelecimentos

hospitalares congêneres da rede pública do Estado de Minas Gerais e
dos demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado as quais se
manifestarem favoráveis à doação do cordão umbilical dos recém-
nascidos após o parto assinarão um termo de doação.

§ 1° - A parturiente que se manifestar contrária à doação não é
obrigada a assinar o termo de que dispõe o "caput" deste artigo.

§ 20 - A doação voluntária é confidencial e nenhuma troca de
informações será permitida entre o doador e o receptor.

§ 30 - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se somente a recém-
nascido cujo parto ocorrer entre a trigésima e a quadragésima
segunda semana de gravidez.
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Art. 20 - O profissional da área de saúde deverá efetuar os

procedimentos necessários à conservação e ao encaminhamento do
cordão umbilical ao Instituto Nacional do Câncer ou aos demais
órgãos públicos que efetuam o congelamento e o armazenamento
dele.

Art. 31 - A inobservância ao disposto no artigo anterior acarretará à
maternidade ou ao estabelecimento hospitalar infrator as seguintes
penalidades:

- na primeira infração verificada: advertência;
II - na reincidência: sindicância para apurar responsabilidades e

eventuais punições.
AI. 40 - O .Estado poderá formalizar parcerias com entidades

particulares, a fim de dar cumprimento ao estabelecido por esta lei, de
acordo com as normas jurídicas vigentes.

AI. 50 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei deverão
constar na previsão orçamentária do Estado em 2005 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), na conta das dotações orçamentárias
próprias da Secretaria de Estado da Saúde.

AI. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

AI. 70- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
George Hilton
Justificação: Uma conquista extraordinária da Medicina ainda

depende da colaboração dos cidadãos para salvar vidas; basta que
aumente o número de doadores do cordão umbilical de recém-
nascidos, para serem aplicados em pacientes que necessitam de
transplante de medula óssea. A célula-tronco injetada pelo sangue do
cordão umbilical, desde que haja compatibilidade entre o doador e o
beneficiário, pode ajudar no tratamento de vários tipos de tumores e
ainda da leucemia.

A leucemia é o tipo mais frequente de câncer em jovens.
Anualmente, milhares de crianças no Brasil são vítimas de câncer e
somente 70% conseguem alcançar a cura ou uma longa sobrevida
através de tratamento quimioterápico. No momento, muitas crianças
estão condenadas à morte, e nada pode ser feito por elas por um
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único motivo: falta de um doador compatível. Assim, as parturientes
ficarão felizes, ao saberem que a doação poderá salvar a vida de
outra criança, pois os cordões umbilicais não são aproveitados como
deveriam.

Devido o dispêndio financeiro para o cumprimento desta proposta,
pretendemos fazer constar recursos na previsão orçamentária do
Estado para 2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Diante da
relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.531/2004
Autoriza o Poder Executivo de Minas Gerais a doar ao Município de

Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo de Minas Gerais autorizado a doar

ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel constituído de
3,1216ha (três hectares, doze ares e dezesseis centiares), situado na
localidade de "Graminha", que foi anexado ao patrimônio da Escola
Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada na sede desse
município.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo foi objeto
de doação pelo Município de Carmópolis de Minas, para ser anexado
ao patrimônio da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, através
da escritura de doação registrada sob o n° 19.434, livro 1J, a f Is. 34, e
sob o n° 03, Matrícula n°3.460, livro 2J, a fls. 161, no Registro Geral
do Cartório de Registro de Imóveis de Oliveira.

Art. 20 - O imóvel de que trata essa lei destina-se à doação, pelo
Município de Carmópolis de Minas, à Associação dos Pequenos
Produtores de Hortifrutigranjeiros de Carmópolis de Minas, para
instalação do Barracão do Produtor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2004.
Ivair Nogueira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei foi doado
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anteriormente ao Estado de Minas Gerais pelo Município de
Carmópolis de Minas, para ser anexado ao patrimônio da Escola
Estadual Presidente Tancredo Neves, cujo imóvel seria utilizado para
a construção do Campo Experimental do Curso Técnico Agrícola,
ministrado por aquele estabelecimento de ensino, que,
posteriormente, foi extinto por falta de demanda.

No referido imóvel, foi também iniciada a construção de uma Escola
Municipal para Crianças e Jovens Portadores de Deficiências, o que
também não se concretizou.

Objetivando possibilitar o melhor aproveitamento do imóvel em
questão, para adequá-lo às necessidades atuais do município, a atual
administração da Prefeitura Municipal pleiteia receber de volta o
imóvel, mediante doação do Estado ao município, para,
posteriormente, doá-lo à Associação dos Produtores de
Hortifrutigranjeiros de Carmópolis de Minas, para instalação no local
do Barracão do Produtor, atendendo a antiga aspiração da classe
produtora local, possibilitando a abertura de mercados consumidores,
já que Carmópolis de Minas é o maior produtor de tomates do Estado.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.532/2004
Autoriza o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER-

MG - a instituir o pedágio comunitário em trechos rodoviários
estaduais.

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

DER-MG - autorizado a cobrar um preço, a título de pedágio
comunitário, aos condutores de veículos automotores que utilizam
trechos estaduais de estradas de rodagem definidos por decreto, nos
termos desta lei.

Art. 20 - O pedágio será estabelecido, periodicamente, em tabelas
aprovadas pelo Governador do Estado, mediante propostas do DER-
MG, ouvido o Grupo Gestor do Trecho Rodoviário respectivo.

Parágrafo único - 0 reajustamento das tarifas dar-se-á anualmente e
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refletirá, apenas, o efeito inflacionarão do período.

Art. 30 - o preço do pedágio comunitário será definido pelo DER-MG
em comum acordo com o Grupo Gestor do Trecho Rodoviário,
destinando-se ao ressarcimento de custos com a manutenção, a
conservação e a restauração dos trechos rodoviários que se refere o
art. 1° desta lei.

Parágrafo único - Os valores recolhidos serão, obrigatoriamente,
depositados em conta de receita do DER-MG, especialmente aberta
para esse fim.

Art. 40 - O pagamento relativo às tarifas mencionadas nesta lei fica
limitado a um único por dia, por usuário.
,,Art. 50 - Não serão objeto de pedágio comunitário as rodovias

exploradas mediante concessão ou que integrem o Programa de
Parcerias Público-Privadas - PPP.

Art. 60 - Os preços do pedágio comunitário serão diferenciados
segundo as seguintes categorias de veículos:

- Categoria 1: veículos de passeio e utilitários com dois eixos;
II - Categoria 2: veículos comerciais com dois eixos;
III - Categoria 3: veículos comerciais com três eixos;
IV - Categoria 4: veículos comerciais com quatro eixos;
V - Categoria 5: veículos comerciais com cinco eixos;
VI - Categoria 6: veículos comerciais com seis eixos;
VII - Categoria 7: veículos de passeio com reboque com três eixos;
VIII - Categoria 8: veículos de passeio com reboque com quatro

eixos.
Parágrafo único - Ficam liberados do pagamento do pedágio,

unicamente, os seguintes veículos:
a) veículo ambulância;
b) veículo bombeiro;
c) veículo policial;
d) motocicletas e ciclomotores.
Art. 70 A instituição do pedágio comunitário será precedida pela

instalação do Grupo Gestor do Trecho Rodoviário respectivo, que será
composto por:

- um representante do DER-MG;
II - um representante da Prefeitura Municipal de cada município em

que se situe o território do trecho rodoviário;
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III - um representante da Câmara Municipal de cada município

em que se situe o território do trecho rodoviário;
IV - cinco representantes de usuários, por município em que se situe

o território do trecho rodoviário.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Gestor do Trecho Rodoviário

apontar prioridades para manutenção e investimentos, bem como
sugerir o preço do pedágio comunitário e seu reajustamento anual.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A implantação do programa de pedágios comunitários,

a exemplo do que já ocorre no Estado do Rio Grande do Sul,
representa uma proposta democrática para o envolvimento das
comunidades locais no gerenciamento de pequenos trechos
rodoviários, que normalmente não são objeto de atenção por parte de
grandes empreiteiras ou, também, não integram programas de
concessão de rodovias. Trata-se, no caso, de uma proposta de amplo
interesse para grande parte da população mineira, para a qual
contamos com a adesão de nossos colegas e também sua
colaboração por meio de sugestões e emendas que possibilitem o
aprimoramento da proposição ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N° 1.533/2004
Dá a denominação de Fórum Antonio Pinheiro Diniz ao Fórum da

Comarca de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Fórum Antonio Pinheiro Diniz o

Fórum da Comarca de lbirité.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
George Hilton
Justificação: A matéria de que trata este projeto inclui-se entre

aquelas sobre as quais o Legislativo Estadual pode dispor, consoante
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o ad. 61 da Carta Estadual. A afirmação se faz tanto na análise
federativa - observando-se os entes - quanto no aspecto das funções,
pois não se arrola a denominação de próprio público como matéria de
iniciativa exclusiva do Judiciário ou do Executivo.

Projetos com o mesmo fim - denominação de fórum - comumente
tramitam nesta Casa, transformando-se em leis, como (v.g.) as de nos
11.662, de 1994; 11.739, de 1995; 11.808, de 1995, e 12.526, de
1997, entre outras.

Na mesma linha do art. 37, § l O , da Cada da República, a
denominação do local onde se presta a jurisdição deve ter caráter
educativo, notadamente para o cidadão da comarca. Assim, a escolha
deve ser aquela que alcança, pela história, pela identidade, pela
especificidade, adequação ao denominar.

Ampla documentação atesta a coerência e a motivação do nome
que se pretende dar ao Fórum da Comarca de lbirité, uma vez que a
história da criação, implantação e desenvolvimento do Município e da
Comarca de lbirité estão atrelados à história de vida de Antonio
Pinheiro Diniz.

A ata da audiência solene de instalação da Comarca de lbirité
registra a denominação Fórum Antonio Pinheiro Diniz (fls. 1/5, livro 1),
em 1°/6/90.

O Convênio n° 14/92, firmado entre o Tribunal de Justiça e a
Prefeitura Municipal de lbirité, no mesmo diapasão, registra a
denominação (item 2.2.4) Fórum Antonio Pinheiro Diniz.

O Sr. Antonio Pinheiro Diniz teve participação efetiva na criação da
Comarca, pela Lei n° 9.548, de 4/1/88, e na sua instalação, com a
Resolução n° 132/89, do Tribunal de Justiça.

Em 15/3/20, nascia em lbirité Antonio Pinheiro Diniz, filho de Pedro
Pinheiro Diniz e Maria Carlota de Jesus. Entre suas atividades
profissionais, foi motorista, comerciante e agropecuarista. A
convivência com os concidadãos o leva à seara política, na qual se
destaca por sua liderança, sendo Vereador em Betim, município ao
qual pertencia o então Distrito de lbirité.

Em 1958, integra com bravos companheiros a Comissão de
Emancipação, que eleva lbirité à categoria de município em 1°/3/63.
Tonico Pinheiro - como era conhecido - participa ativamente das
administrações do Intendente nomeado e do primeiro Prefeito eleito
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para a recém-emancipada cidade. Vem a sagrar-se Prefeito para o
quatriênio 1967-1971.

Com muita modéstia e simplicidade, mas com muita coragem,
honestidade e dinamismo e imensa visão do futuro, mudou a face do
município. Sempre destacou-se pelo senso e manifestação de justiça.
Era comumente procurado para dar opiniões e conselhos e solucionar
pendências, tal a confiança que nele depositavam os seus pares.

Amigo da educadora Helena Antipoff, colaborou nas obras da
Fazenda do Rosário, transformando o instituto em fundação, graças
ao conhecimento e amizade com o então Governador Israel Pinheiro,
que visitou, à época, por três vezes o município.

A semente do servir e da participação política deixou raízes e
aprendizado, de forma que seu filho Toninho Pinheiro é o atual
Prefeito de lbirité, cargo que já ocupou anteriormente, e o filho Dm15
Pinheiro exerce o terceiro mandato nesta Casa.

Incansável lutador, inteligente, de grande sabedoria e senso de
justiça, viveu com simplicidade, tendo sido retirado do convívio terreno
para a eternidade em 5/6/2002.

Com base nessas palavras, incapazes de retratar com fidelidade a
grandeza da pessoa do Sr. Antonio Pinheiro Diniz, é que se pretende,
via projeto de lei, denominar o Fórum da Comarca de lbirité. Para
tanto conto com o voto e a aprovação dos nobres pares, bem como
com a futura sanção do Governador do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.534/2004
Declara de utilidade pública a associação Morada Nova - Casa da

Criança - com sede em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a associação Morada

Nova - Casa da Criança -, com sede em Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a associação Morada Nova -
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Casa da Criança - entidade de utilidade pública representa tão-
somente o reconhecimento pelo seu relevante papel junto à
comunidade, promovendo medidas de interesse público.

Trata-se de uma associação civil que, atualmente, atende 33
crianças carentes, de 2 a 13 anos, em situação de risco, nos aspectos
moral, psicológico, intelectual e social. As crianças permanecem no
local no horário da tarde.

Na Morada Nova - Casa da Criança -, os temas centrais trabalhados
são vida simples, honestidade, respeito, ecologia, solidariedade,
autonomia, conhecimento, higiene e saúde, sempre interligados. O
objetivo da entidade é formar cidadãos mais críticos e humanos, que
tenham a noção dos seus limites, da responsabilidade pelos próprios
atos e pelo ambiente em que vivem: que saibam interagir com o outro
e lidar com as diferenças e os sentimentos, com as frustrações, os
afetos e os medos. Assim serão capazes de conviver melhor em
grupo, aprendendo a ajudar o semelhante e a construir um mundo
melhor.

As crianças contam com o apoio pedagógico, didático, psicológico e
com uma infra-estrutura com três salas e outros espaços para
atividades específicas, como uma biblioteca para leituras diversas,
coletivas e individuais, com interpretação, entre outros textos, de
notícias, histórias e poesias, e para pesquisas e empréstimos de
livros. As crianças têm, ainda, ajuda no dever de casa e sala para
atividades culturais, com exibição de fitas de vídeo, com música,
brincadeiras folclóricas e atividades teatrais e de uma sala para
atividades diversas. As faixas etárias são respeitadas na formação
das turmas. As refeições são balanceadas. Além da nutrição, os
principais enfoques são bons hábitos, saúde e higiene. As crianças
ainda desfrutam um pátio ao ar livre e uma área coberta para
atividades recreativas e esportivas.

Nos desenhos, pinturas, jogos e atividades pedagógicas,
desenvolvem raciocínio lógico matemático, sociabilidade, construção
de regras, solução de problemas, linguagem oral e escrita,
criatividade, ciência, história, geografia, alfabetização, letramento,
português e relação com o meio ambiente.

A Morada Nova - Casa da Criança - será reconhecida como um
espaço coletivo, humano, especial e simples, rico em produção das
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próprias crianças, organizado com elas e para elas.

- 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° 1.535/2004
Declara de utilidade pública o Clube da Amizade de Muzambinho,

com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Amizade de

Muzambinho, 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, 31 de março de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Clube da Amizade de Muzambinho, com sede nesse

município, fundado em 1997, tem por finalidade promover atividades
cívicas, sociais e culturais e desenvolver formas de lazer e
entretenimento.

O público-alvo da entidade são pessoas com faixa etária superior a
40 anos de idade.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.536/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Reintegração da

Criança e do Adolescente - ARCA -, com sede no Município de
Contagem.

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

Reintegração da Criança e do Adolescente - ARCA -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação de Reintegração da Criança e do

Adolescente é uma sociedade civil, beneficente e sem fins lucrativos.
Tem por finalidade promover o bem-estar físico e emocional da

criança e do adolescente que se encontrem em situação de risco
pessoal e social, priorizando o atendimento aos meninos e meninas
de rua.

Desenvolve atividades culturais e educacionais e busca oferecer aos
assistidos diversas terapias, visando à sua inserção na vida familiar e
comunitária.

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.648/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formuladã manifestação de aplauso ao Sr. Paulo César Gonçalves de
Almeida, Reitor da UNIMONTES, pela primeira colocação geral no
País obtida pelo Curso Superior de Odontologia no Exame Nacional
de Cursos - Provão. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dr. Viana. Anexe-se ao Requerimento no
2.623/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.649/2004, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco de Assis Betti,
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, pela instalação
de três novas varas na sede dos Juizados Especiais Federais, nesta
Capital.

No 2.650/2004, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Catão
Alves, Presidente do Tribunal Regional Federal da P Região, pelo
lançamento da pedra fundamental da nova sede do Tribunal e pela
instalação de três novas varas no Juizado Especial desta Capital. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
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N°2.651/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Nourival de Souza
Resende Filho, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais, pela passagem do Dia do Contabilista. (- A Comissão
do Trabalho.)

N° 2.65212004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira,
Presidente da revista "Encontro Importante", pelo lançamento da
revista "Encontro Rural - Agronegócios, Lazer e Sociedade". (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.65312004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais a D. Luciano
Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.654/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Hospital Mater Dei pelo
recebimento do Certificado de Acreditação Nível 3 de Excelência
Hospitalar, conferido pela Organização Nacional de Acreditação -
ONA. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.655/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP - pelo transcurso de seus
165 anos de criação. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.656/2004, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
seja solicitado ao Presidente do Tribunal de Contas que informe se há
estudos realizados por esse órgão com relação à existência de
passivo mútuo entre o Estado e o INSS.

N° 2.657/2004, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
seja solicitada ao Presidente da COPASA-MG cópia dos três últimos
convênios celebrados entre esse órgão e o Município de Contagem. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.658/2004, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Planejamento e Gestão com vistas à criação, no âmbito estadual, de
um órgão de assistência aos municípios. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
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N° 2.659/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Taranto Luz, em 2/4/2004. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.660/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à nomeação
dos Inspetores Escolares, na Região Metropolitana, aprovados em
concurso homologado em maio de 2002.

N° 2.661/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação para que não seja cobrada
a devolução, em dinheiro, de mensalidades do Programa de
Capacitação de Professores - PROCAP. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.) •

N° 2.662/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e ao
Ministro da Justiça com vistas à destinação de 36 viaturas policiais às
Delegacias da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.663/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
seja solicitada ao Secretário da Fazenda cópia do parecer que
concluiu pela juridicidade e legitimidade da transação realizada entre o
Estado e a Samarco Mineração S.A., bem como cópia dos
documentos que menciona.

N° 2.664/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas ao
encaminhamento a essa Comissão de cópia de todo o processo de
licenciamento da mina de Mutuca e de todos os autos de infração
aplicados à empresa.

N° 2.665/2004, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas
ao Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS
- e à Secretaria da Saúde -SES - informações relativas aos
investimentos "per capita" realizados pela Programação Pactuada e
Integrada - PPI - no Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.666/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando sejam
encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Juiz da 17 a Vara
Federal e ao Desembargador José Domingos Esteves cópias das
notas taquigráficas da reunião que menciona.

Da Deputada Marília Campos, solicitando seja realizada nesta Casa
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comemoração pelo transcurso do Dia do Trabalhador. (- A MSa da
Assembléia.)

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja constituída
uma Frente Parlamentar Mineira de Combate à Corrupção.

Da Comissão de Participação Popular, encaminhando proposta do
Programa Conexão Assembléia - PUC Minas.

Da Comissão de Participação Popular, solicitando que a Escola do
Legislativo ofereça curso sobre noções básicas de planejamento e
orçamento públicos. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial dos Aeroportos (2), da Comissão de Meio Ambiente, da
Deputada Manha Campos e dos Deputados Chico Simões, Elmiro
Nascimento, Fahim Sawan, João Bittar (2), Roberto Carvalho, Rogério
Correia e outros, Neider Moreira, Leonardo Quintão (4), Carlos
Pimenta (2), Antônio Júlio (2), George Hilton (2), Arlen Santiago,
Laudelino Augusto, Leonardo Moreira (4), Gil Pereira e Luiz Fernando
Faria.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Educação, de Política Agropecuária, de Segurança
Pública, do Trabalho (2), de Fiscalização Financeira, de Defesa do
Consumidor, de Saúde e de Administração Pública, da Deputada
Maria Olívia e dos Deputados Wanderley Ávila, Domingos Sávio,
Sebastião Helvécio e Arlen Santiago.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores que nos assistem pela TV
Assembléia, queridos montes-clarenses, vimos a esta tribuna para
elogiar a iniciativa que diversas lideranças políticas, religiosas e
empresariais da sociedade montes-clarense tiveram ao lançarem, em
manifesto, a criação do Conselho de Desenvolvimento e Consultoria
Política de Montes Claros - CODEMOC.

A preocupação, o compromisso, a responsabilidade com o futuro e
com o presente, a disposição para lutar pelo desenvolvimento
sustentado do Município de Montes Claros levaram personalidades as
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mais significativas, tais como o Senhor Arcebispo, párocos e
pastores, representantes de importantes empresas de nossa região e
município, personalidades do mundo artístico, cultural, educacional e
social e do mundo político, membros de diversos partidos, a
assinarem o manifesto que ora divulgamos.

E impossível que tantos signatários que representam o mais lídimo e
puro pensamento social e filosófico de Montes Claros se enganem.

Primeiro, por criarem um Conselho, o CODEMOC, que terá seus
estatutos próprios, devido à crença irredutível nos valores da liberdade
democrática, das ações éticas e coerentes com a cidadania, o
desenvolvimento, o imensurável desejo da sociedade de mudanças
constantes na busca da solidariedade social e do desenvolvimento
socioeconômico de nosso município.

Segundo, porque o passado é um livro aberto de lições aos homens
inteligentes e bem intencionados. A eles cabe a tarefa de construção
de um futuro auspicioso para o nosso município. Para tanto, há de se
trabalhar conciliatória, harmoniosa e integradamente, de modo a
prevalecer o bem-comum, os interesses coletivos, sobre quaisquer
outros.

Pela fé em Deus e nos homens de boa-vontade, o CODEMOC
pretende reunir todos aqueles que desejam uma Montes Claros
grande e comprometida com a inclusão social, com a educação, a
saúde, os direitos individuais e sociais e que agem concretamente
para que isso aconteça.

O CODEMOC pretende unir homens devotados, com senso de
democracia evoluído, pois não permitirá o corporativismo e
aprofundará a discussão sobre idéias respeitadas por seus membros,
como credibilidade, experiência, decência e probidade a serviço do
município e, por extensão, de toda a região norte-mineira.

Os debates se sucederão com o coração de quem pensa grande,
pensa mais à frente, pensa no povo, na criança sem escola, no pai ou
na mãe sem trabalho ou renda, na busca da justiça social, de políticas
públicas sem demagogia e que desenvolvam a auto-estima de ser
montes-clarense, de ser norte-mineiro, sem bairrismos ou
regionalismos que discriminam.

E, ao final, os signatários confessam sua fé numa Montes Claros
cada vez mais desenvolvida, uma mãe zelosa de seus queridos filhos,
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uma cidade de gente feliz, que agradecerá a todos quantos lutarem
por ela e com ela para alcançar seu pleno desenvolvimento, com fé,
entusiasmo e civismo.

Para concluir, destaco, Sr. Presidente e caros colegas
parlamentares, o artigo do jornalista Manoel Hygino dos Santos, do
jornal "Hoje em Dia", de sábado, 3/4/2004, no caderno "Opinião".

Seu artigo, eivado de elogios ao CODEMOC, em seu manifesto de
lançamento, reflete as idéias de compromisso e responsabilidade
social das muitas cabeças pensantes que assinaram esse documento,
signatários estes, um a um, a quem cumprimento efusivamente da
tribuna dessa Assembléia Legislativa, na certeza de que Montes
Claros sempre será palco de ações como esta, que representam, em
suma, a grandeza de nossos munícipes e concidadãos.

Sr. Presidente, essa era a primeira parte do meu pronunciamento,
em que gostaria de deixar registrado esse manifesto de grandes
montes-clarenses em defesa de uma política sadia e justa, capaz de
trazer para a nossa região desenvolvimento, e não o que estamos
assistindo há anos, conversa jogada fora.

Quero falar um pouco sobre a nossa 135, a única rodovia que liga
esta Capital ao Norte de Minas. Farei um breve relato do que já
aconteceu com essa rodovia. Em março de 2003, tivemos a primeira
reunião em Montes Claros, quando compareceram vários Deputados
Federais e Estaduais. Nessa reunião, foi prometida não apenas uma
operação tapa-buracos, mas também a recuperação efetiva da nossa
Rodovia BR-135. Isso nada resolveu.

No dia 3 de julho, reunimo-nos novamente com nosso ex-Ministro,
tendo sido confirmada a recuperação da BR-1 35 e o término de nosso
anel rodoviário, mas nada ocorreu.

Ao final do ano passado, mais uma vez os Deputados reuniram-se
com o Sr. Ministro. Estava presente também o nosso Deputado
Federal Virgílio Guimarães, que testemunhou, ao vivo e em cores, a
garantia de que a BR-135 seria realidade ainda no início deste ano.
Para nos precavermos, guardamos sempre as notas taquigráficas de
reuniões como essa, que visam ao bem-estar do povo da nossa
região, mas nada ocorreu.

No dia 1° de fevereiro, tivemos outra reunião com o ex-Ministro dos
Transportes, que assinou, um contrato autorizando a entrada das
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empresas para iniciar, na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a
recuperação da BR-135.

E, pasmem os senhores! apesar de tudo isso, a BR-135 recebeu
apenas uma operação "tapa-buraco" em Bocaiúva, terra de nosso
Ministro Patrus Ananias.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa. e quero dizer que na minha
região também houve o mesmo em relação à BR-365, uma rodovia
muito importante, que tem um grande escoamento de produção e liga
Uberlândia a Montes Claros. O Ministro prometeu, por três vezes, que
na próxima semana iniciaria o recapeamento da estrada e,
infelizmente, até hoje não o fez. Estão fazendo uma operação "tapa-
buraco" que, com o período chuvoso, não durará nem 15 ou 20 dias,
devido ao grande movimento da estrada. Enquanto a recuperação
total da estrada não for viabilizada, ficaremos na mesma condição:
tapa-se o buraco hoje e, daqui a 15 dias, está aberto novamente. Os
buracos são tão grandes que em certos lugares é preciso parar,
porque os carros pequenos não conseguem passar. Infelizmente, na
minha região está havendo o mesmo que há na região de V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-la
pelo seu pronunciamento. A primeira parte referiu-se a um movimento
importante acontecido em Montes Claros. V. Exa. disse muito bem a
respeito das questões que estão sendo tratadas naquela cidade.

A segunda parte referiu-se à BR-135. Estive na reunião realizada na
Câmara Municipal, em que, no meio de tanto foguetório e de tanta
festa, o Ministro Anderson Adauto anunciou as ações do Governo
Federal. Anderson Adauto é uma pessoa por quem tenho o maior
respeito e amizade, acredito até mesmo que estava imbuído das
melhores intenções. E uma pessoa que conhecemos, foi Presidente
desta Casa e não retiro nenhuma palavra a respeito de sua
capacidade e integridade.

Na segunda etapa, fiquei receoso de ir e não fui, porque me vi na
possibilidade de entrar em atrito, não com Anderson Adauto, mas com
o momento que estava acontecendo. Foi um anúncio que nos encheu
de esperança.

Na segunda reunião, soube que a Deputada tinha em mãos um
histórico das reuniões anteriores e cobrava uma ação concreta. Todos
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queremos deixar a retórica do discurso e partir para a prática.

Infelizmente, o anúncio tão esperado não foi concretizado. Aliás,
concretizaram o anúncio, mas não concretizaram as ações. Hoje a
BR-135 está inqualificável. Quem sai de Montes Claros está dando
volta por Pirapora, cruzando Curvelo, indo até Felixlândia e voltando
pelo Trevão, o que aumenta o seu percurso em quase 200km.

Deputada Ana Maria Resende, o seu pronunciamento está correto.
Devemos chamar a atenção da Comissão de Transporte para que
possamos fazer uma ação. Chegou o momento do povo norte-mineiro
tomar posição histórica, interditando essa estrada e chamando a
atenção do novo Ministro. Já está marcada uma audiência em
Brasília, na qual V. Exa. também deverá estar presente, quando serão
convidadas todas as autoridades, Prefeitos e Vereadores, para lotar
Brasília, pois chegamos ao limite máximo da tolerância e da paciência.
A partir desse momento, a BR-135 passa a ser desafio nacional, não
interessando apenas a Minas Gerais, mas à Nação, pois transporta
riqueza do Sudeste ao Nordeste do Brasil. A malha viária do nosso
Estado chegou à exaustão e tem de ser encarada com muita
responsabilidade, não com discursos e posições demagógicos, mas
com ação.

V. Exa. está de parabéns e pode contar com o meu total apoio.
Devemos acionar os nossos Deputados Federais, não deixando o Dr.
Athos Avelino sozinho nessa briga, mas chamando os outros que
tiveram votos e os Senadores. Além disso, devemos pedir ao
Governador Aécio Neves que participe desse movimento, pois só o
seu prestígio junto ao Governo Federal poderá mudar o curso dessa
história. Fizemos o que foi possível. Neste momento, entrego os
pontos, pois não conseguiremos nada apenas com as ações desta
Assembléia. E necessário o Governador entrar nessa jogada e os
Deputados Federais deixarem sua posição passiva e pressionarem o
Ministério dos Transportes, para que possamos ver a BR-1 35 ser alvo
de ações concretas. Parabéns, Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Carlos
Pimenta. Quero finalizar dizendo-lhes o que temos até hoje: em 2003,
o Ministério dos Transportes executou apenas 7,18% da previsão
orçamentária; em 2004, nos meses de janeiro e fevereiro, foram
recolhidos R$2.000.000.000,00 pela CIDE; no entanto, até hoje, foram
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aplicados apenas R$70.000.000,00. Tenho ainda dado mais
importante a relatar a respeito de declaração fornecida pelo DNIT, no
final do ano passado: a República Federativa do Brasil recebeu
empréstimo do Banco Mundial relativo a custos para recuperar
estradas. Entre as estradas com previsão de recuperação estão as
BRs 135 e 251. Quer dizer que a União já recebeu empréstimo do
Banco Mundial para a recuperação das nossas estradas, e, já estando
em abril, nada ocorreu em nossa terra. Por tudo isso, houve manifesto
de todos os que pensam, repensam e vivem determinados a agir,
crescer e alcançar os sonhos do progresso do Norte de Minas. A
vocês, o meu muito-obrigada. Que os representantes da bancada do
Governo nos ajudem, pois muitos deles recebem votos do Norte de
Minas, tendo o compromisso de estarem com os Deputados Federais
e o Governo Lula, para exigir que o dinheiro creditado pelo Banco
Mundial ao Brasil seja utilizado para a recuperação das estradas
norte-mineiras. E que a dDE, contribuição para a recuperação das
nossas estradas, seja utilizada para o fim para a qual foi proposta!

Gostaria de agradecer a todos e de dizer ao Norte de Minas que não
apenas eu, mas também outros Deputados, estou à disposição de
nosso povo e de nossa terra, para conseguir melhoria de vida e
redução das desigualdades regionais e sociais. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, povo de Minas Gerais, falarei sobre dois assuntos, mas
antes gostaria de apresentar oficialmente nossos agradecimentos ao
Dr. Robson Braga Andrade, Presidente da FIEMG, com quem tivemos
a oportunidade de estar ontem, em Jaíba, bem como à representação
da FIEMG do Norte de Minas, na pessoa do Dr. Ariovaldo Meio e de
Diretores.

Foi assinado um convênio entre a FIEMG e o SESIMINAS para a
construção naquela cidade de uma unidade esportiva, educacional e
cultural do SESI, que ocupará uma área de 7.800m 2 e que
proporcionará, principalmente aos jovens, uma escola
profissionalizante de altíssimo nível, ligada à área de produção
alimentar. Aproveitando a potencialidade do Projeto Jaíba, haverá um
parque esportivo dos mais modernos de Minas Gerais e uma estrutura
educacional e cultural que irá resgatar toda a história e cultura de
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Jaíba e das cidades vizinhas. Atitudes e obras como essa nos
fazem acreditar nos homens de bem e na potencialidade do complexo
SESI, SESC, SENAI, sob a coordenação da FIEMG.

Cumprimento o Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário
Estadual da Casa Civil, que, juntamente comigo, foi o Deputado
votado e majoritário em Jaíba - ele, como Deputado Federal, e eu,
como Deputado Estadual. Se não fosse sua intervenção, seu prestígio
junto à FIEMG e sua amizade com o Dr. Robson e toda a diretoria da
FIEMG, não seria possível a construção e a assinatura desse
convênio com a Prefeitura de Jaíba.

O Prefeito Giovani está de parabéns pela garra, pela luta e pelas
conquistas. Parabenizo a FIEMG por ter escolhido o município que
mais cresce no Pais. A população de Jaíba será agraciada com a
grande estrutura do SESIMINAS e com a FIEMG.

Recebemos o PMDI do Governo do Estado, uma obra fantástica que
Aécio Neves está legando ao povo mineiro, principalmente à
economia mineira. Trata-se de um trabalho bem-feito, desenvolvido
pelo Secretário Anastasia e sua equipe. Como ele próprio diz na
introdução, Minas Gerais está indagando onde estamos, que é o
diagnóstico da atual situação; onde o Estado pretende chegar, que
são os cenários futuros; e como chegar a eles, que são as estratégias
e os planos prioritários. São planos estruturantes que envolvem toda a
economia do Estado.

O cumprimento desse plano de ação em médio e longo prazos
certamente dará uma nova dimensão a nosso Estado, diferentemente
do que ocorreu no Governo passado, que procurou o confronto e a
discórdia, em uma briga interminável com o Governo Federal, sem
perspectivas de futuro. O Governo Aécio está de parabéns.

Ao fazer esse comentário a respeito do PMDI de Minas Gerais,
gostaria de citar alguns tópicos. O Estado foi dividido em áreas
administrativas, como o Triângulo, a Região Metropolitana, o Sul, etc.,
mostrando as regiões do Norte de Minas e do Jequitinhonha uma
situação que me preocupa.

Quem leu esse documento certamente entenderá o porquê de,
muitas vezes, eu, a Deputada Ana Maria Resende, aqui presente, e os
Deputados Gil Pereira, Arlen Santiago, Wanderley Ávila e outros, que
obtiveram votos na região Norte de Minas, ocuparmos a tribuna para,
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em 90% de nossos pronunciamentos, chamar a atenção para um
maior aporte de recursos e programas para nossa região.

Ao observarmos esse documento do Governo do Estado,
constatamos facilmente que nossa região está historicamente em
posição de desvantagem. Se, nas próximas três administrações, o
Governo do Estado dedicasse prioridade absoluta ao Noroeste, ao
Norte e ao vale do Jequitinhonha, não chegaríamos perto das outras
regiões em termos de desenvolvimento, renda "per capita",
investimentos e atendimento às nossas necessidades. Estou falando
de três administrações estaduais. Estamos há 12 anos de atraso em
relação às outras regiões.

Isso está no documento do PMDI, e o Governo Aécio sabe
perfeitamente que o Governo de Minas tem uma dívida histórica com
essas regiões. Quanto à dimensão econômica do Estado, que inclui a
renda "per capita" e o setor produtivo, se convencionarmos que, no
mapa de Minas, o verde representará as áreas de maior investimento,
renda "per capita" e produtividade e o vermelho representará nossa
região, teremos uma nítida divisão, sendo, acima do Paralelo 18, tudo
vermelho e, abaixo, praticamente quase tudo, verde.

Se formos focar os aspectos de infra-estrutura e meio ambiente,
também veremos a mesma situação. Os investimentos em meio
ambiente do Norte de Minas estão muito atrasados, talvez mais do
que 12 anos de investimento. Não recebemos quase nenhum
investimento nessa área. Noventa por cento dos nossos rios e
córregos - cerca de 700 - secaram no ano passado por degradação da
natureza. O maior número de queimadas e incêndios florestais
ocorreram na região. Não temos nenhuma cidade ribeirinha do São
Francisco com tratamento de esgoto domiciliar. Não há também
tratamento do esgoto industrial. Tudo é jogado "in natura" no rio, cujo
grau de poluição chega a um nível alarmante, ao limite máximo, e não
recebemos nenhum investimento em meio ambiente.

No que diz respeito à dimensão social, a situação torna-se feia. Os
investimentos sociais são praticamente zero em relação às outras
regiões. Quando falo em dimensão social, refiro-me a investimentos
na infra-estrutura da saúde pública e da educação, a fim de
combatermos as desigualdades. Agora, o Governo Aécio Neves
reconhece e apresenta programas, como o da reestruturação da rede
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hospitalar norte-mineira pública, o PROHOSP, e o da
reestruturação do transporte escolar. Antigamente, os Prefeitos tinham
de se virar para conseguir esses investimentos.

Há outros tópicos como "A Perspectiva Regional". Está do mesmo
jeito, vermelhinho em cima e verde embaixo. Essa é aquela famosa
linha que nos atravessa e atravessa também os nossos corações. O
Governo lista essas oportunidades agora, para que possa atender-
nos. Trata-se de um programa ousado e bem elaborado. Temos a
obrigação histórica de cumpri-lo.

De acordo com esse pensamento, entra o segundo tópico do meu
pronunciamento. Abordarei um programa estruturante para todos nós,
lançado pelo Governo Aécio Neves. Refiro-me ao programa de
pavimentação asfáltica dos nossos municípios.

Para essa primeira etapa, o Governador elegeu 40 municípios como
integrantes. O critério foi dar preferência aos municípios que já
possuíam os projetos elaborados. Nessa primeira etapa, foi escolhido
o Município de São João do Paraíso, para concluir o projeto e, se
possível, iniciar as obras neste ano. Essa foi uma grande luta nossa,
durante anos, como Deputado majoritário nessa cidade. Temos feito
um trabalho para chamar a atenção para esse município. Foram
contemplados ainda os Municípios de Taiobeiras, de Rio Pardo de
Minas, de Brasília de Minas, de São Româo, de Brasília de Minas, de
Ubaí, de Santo Antônio do Retiro e de Mamonas. Esses foram os
municípios que conseguiram fazer parte dessa primeira etapa.

A segunda etapa, já com recursos do Governo Federal e dos órgãos
internacionais, deve beneficiar mais 80 municípios no ano que vem.

Chamo a atenção do Governo Aécio Neves e solicito que autorize a
elaboração dos projetos técnicos, senão o Norte de Minas poderá ficar
em segundo plano. Sei que isso não acontecerá, mas é necessário
que promovamos um trabalho com esse fim. Citarei quatro eixos que
deverão fazer parte do projeto no ano que vem: o eixo Norte, que diz
respeito à complementação da cidade de Montezuma, uma das
cidades de maior potencial turístico do Norte de Minas, Vargem
Grande do Rio Pardo, Ninheira, Indaiabira, Berizal -; o eixo São
Francisco - Ibiracatu, Varzelândia, Montalvânia, Miravânia, Cônego
Marinho e outras -; o eixo Jequitaí: Francisco Dumont, cidade turística,
Guaraciama, Lagoa dos Patos, Ponto Chique e Campo Azul -; e o eixo
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Jequitinhonha, da parte esquerda da margem - Grão-Mogol, um
dos municípios mais antigos do Pais, Botumirim, Itacambira, e os
municípios da margem direita.

E necessário realizarmos um grande trabalho em favor desses
municípios, porque, se não estivermos com os projetos prontos,
ficaremos para a terceira etapa, em 2006. Temos de nos esforçar
conjuntamente. Sei que posso contar, como sempre, com o apoio de
V. Exa., Deputada Ana Maria, que certamente desempenharia o nosso
papel, desfraldando a bandeira do Norte de Minas, mostrando ao
Governador que só se pode falar em igualdade de condições se
tivermos as nossas estradas asfaltadas e os programas estruturantes
para a nossa região.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pelo seu pronunciamento.

Muitas vezes, as pessoas reclamam do nosso pronunciamento, mas
só conhece a dor da discriminação aquele que é discriminado. Nós, do
Norte de Minas, conhecemos essa dor. Falamos tanto dessa região
porque conhecemos a dor da discriminação.

Quando V. Exa. falou da necessidade de projetos para as nossas
estradas, senti necessidade de falar sobre o PRODETUR.

Apesar de V. Exa., eu e o Deputado Athos Avelino termos ido ao
Secretário de Turismo no início do ano passado, para que projetos
fossem elaborados com o objetivo de fazer o PRODETUR chegar ao
Norte de Minas, fiquei muito triste ao saber que eles não foram feitos.
Mais uma vez, a região foi discriminada e ficou fora do programa,
porque os projetos não foram elaborados. Quero dizer que precisamos
aprender com essa experiência. Cadê os nossos projetos? Eu, V. Exa.
e outros Deputados precisamos fazer parceria, para cobrar,
diuturnamente, os projetos para o asfaltamento das nossas rodovias
que tanto nos fazem falta. Parabéns! Muito obrigada.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputada Ana Maria.
Encerrando, Sr. Presidente, cumprimento o Governador pelo
Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Além de
fazer elogios e defender a execução desse programa, estaremos
atentos ao pensamento e às ações do Governo, não privilegiando o
Norte de Minas, mas esperando que a região seja reconhecida com
uma das regiões integrantes do Estado, de grande potencial, mas que



408
sempre esteve em segundo plano nos outros governos. Esse é o
propósito. Estou aqui para apoiar os companheiros de outras regiões.
Vejo aqui, da Zona da Mata, os Deputados Biel Rocha e Elmiro
Nascimento, assim como o Deputado Paulo Cesare outros. Estamos
prontos para ajudar, mas não abriremos mão de desfraldar a nossa
bandeira. De forma séria e responsável, apoiamos o Governo e, ao
mesmo tempo, mostramos a ele a necessidade histórica de investir
cada vez mais no Norte de Minas, para que diminua o atraso em que
vive, esperando que seja reconhecido pelo seu potencial e pelo
grande povo que possui. Certamente, poderemos ter melhor qualidade
de vida e a esperança agora e, principalmente, no futuro. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
• Deputado Leonardo Quintão* - Sr. Presidente, Secretário,

senhoras e senhores, caros amigos da TV Assembléia, o assunto que
me traz a esta tribuna hoje, com grande prazer, diz respeito à água de
Belo Horizonte. A nossa Capital está sendo ameaçada, senhoras e
senhores. Compartilho aqui com a opinião dos nossos amigos Biel
Rocha e Padre João, porque realmente o projeto da MBR ameaça o
abastecimento pública da cidade. Inicio, mais uma vez, detalhando o
caso historicamente. Na década de 50, a então empresa Saint Jhones
comprou o terreno onde hoje está sendo instalada a Mina Capão
Xavier. Ali, nasce a água que abastece toda a Zona Sul.
Aproximadamente 500 mil pessoas dependem daqueles mananciais.
Depois, foi instalada a Mina da Mutuca, local onde foi explorado
minério durante mais de 20 anos.

O processo da Mina de Mutuca entrou na fase de recomposição do
meio ambiente, o que já deveria estar sendo feito. Mas, infelizmente,
está sendo iniciado novamente o processo da Mina Capão Xavier. O
PMDB denunciou nesta Casa, há um mês, todo o processo de
licenciamento, que ocorreu com muitas falhas, muitos
questionamentos e muitas dúvidas. Para começar, houve o
desrespeito à Lei n° 10.793, que dispõe sobre a proteção de
mananciais destinados ao abastecimento público do Estado. Diz o seu
art. 40: "Fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos
seguintes projetos ou empreendimentos que comprometam os
padrões mínimos de qualidade da água. II - atividade extrativa vegetal
ou mineral". No art. 6 0, a lei diz: "São atividades permissivas das
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bacias de mananciais, ressalvada a competência da União: o
turismo ecológico, a pesca, a atividade agropecuária, a produção
hortifrutigranjeira, o uso de irrigação e a piscicultura". A lei veda a
instalação de mina em locais onde há mananciais destinados ao
abastecimento público de água.

Muitos estão tentando colocar este parlamentar e todos os outros do
PMDB contra todo o setor minerário. Essas pessoas estão tentando
tirar o foco da situação. O PMDB não é contra o setor minerário.
Quando o setor minerário precisar e estiver de acordo com a lei e com
o Estado de Minas Gerais, terá o apoio irrestrito do PMDB. Somos
contra um empreendimento minerário localizado em mananciais
públicos de abastecimento de água, vedado pela Lei n° 10.793. No
ano de 1997, o COPAM, através da Deliberação n° 20, classificou os
mananciais de Fecho, Mutuca e Catarina como mananciais de classe
especial, ou seja, de abastecimento público. A lei estadual, repito,
veda a instalação de um empreendimento como esse em cima de
mananciais de abastecimento público. Por isso, no ano de 1996, foi
assinado um termo pelo IEF, pela MBR, pela COPASA e pelo então
Prefeito, atual Ministro, Patrus Ananias, cuja cláusula 6 a diz: "A
implantação de qualquer atividade em área em questão está regida
pela Lei n° 10.793".

Esta é a situação, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhoras e
senhores. Em 1996 o IEF e a própria MBR reconheceram que a Lei n°
10.793 tem que ser respeitada. Mas, infelizmente, houve um erro
grave, um erro de início. Quando se começa errado, termina errado,
como está terminando esse processo.

Foi contratada uma empresa espanhola chamada Frasa Engenharia
para fazer os estudos hidrogeológicos e de impacto ambiental,
necessários para que esse projeto pudesse ser viabilizado. O grande
problema é que essa empresa não existe, pois não tem autorização
para trabalhar no Brasil. Para que um médico, um engenheiro ou uma
empresa atuem no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia
ou na África, precisam requerer a inscrição no conselho apropriado e
ser submetidos a provas no país. Somente após comprovar à nação
sua habilitação e o respeito às leis, a liberação lhe é cedida.

Os engenheiros da Frasa Engenharia não apresentam
credenciamento no CREA e realizaram estudo de mais de três anos,
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que não existe, porque a legislação brasileira proíbe serviço
clandestino. Esse estudo custou US$400.000,00, mais de
R$1.200.000,00. A ECOLAB, apesar de ser nacional, realizou estudos
embasados em trabalhos inexistentes. Diz claramente, no início do
estudo, que "de comum acordo, as partes realizaram estudos técnicos
de impacto hidromineral, por intermédio da empresa espanhola Frasa
Engenheiros Consultores, regulados pelo Termo de Compromisso n°
93.0356/93, pelo Convênio n° 951461/95, denominado estudo
hidrogeológico ambiental". O estudo foi realizado para o
embasamento da liberação dessa mina, do estudo de impacto
ambiental, da liberação da licença de instalação pela licença prévia e
pela licença de operação. Se esse estudo tramitasse na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte ou na
de Nova Lima, seria considerado inconstitucional, imoral e ilegal para
a sociedade.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Colegas Deputadas e
Deputados, Deputado Leonardo Quintão, há 45 dias fazemos essa
manifestação, que culminou com a do último sábado. Para nossa
felicidade, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de suspender
todas as atividades de Capão Xavier.

Precisamos descobrir o que se passou por trás disso. Lembro, mais
uma vez, que um Deputado do PT disse que fazíamos a manifestação
porque "por trás desse angu, havia lingüiça". Estamos atrás da
lingüiça e descobriremos outros fatos, principalmente na Prefeitura de
Belo Horizonte. O Patrus Ananias e o Célio de Castro não quiseram
autorizar o licenciamento prévio.

O Governo atual do Prefeito Fernando Pimentel autorizou-o, e, com
isso, está havendo esse imbróglio. Trata-se de uma das maiores
agressões que se pode ver a uma comunidade. Belo Horizonte, em
seu meio ambiente, está sendo agredida pelo poder econômico.

Tivemos a satisfação, Deputado Leonardo Quintão, Deputado Chico
Simões, de ver que, em 1975, houve aqui, na Assembléia, em plena
ditadura militar, uma CPI para tratar da questão da MBR. Os
documentos estão aqui para quem quiser ver. Na época, já dizia o
relator, em suas conclusões: "Que a Assembléia promova, de
imediato, o tombamento da mata do Jambreiro e da área que vai da
crista da serra do Curral até o pico de Belo Horizonte". Isso já foi
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devastado. Esse relatório é de 1975. O que a MBR quer no Capão
Xavier é uma exploração de 22 anos. Dizem eles: "22 anos apenas".

No relatório, que leremos depois, com detalhes, diz, finalmente, na
letra "d": "Que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
independentemente das medidas constantes da letra 'a', determine à
sua assessoria jurídica sobre o cabimento de propositura de uma ação
popular - foi o que fizemos - para a defesa dos interesses do nosso
Estado contra as atividades prejudiciais da MBR". Isso, Deputado
Leonardo Quintão, foi em 1975. Quer dizer, há 30 anos a Assembléia
tenta fazer algo contra a MBR, contra essa devastação, mas o poder
econômico fala mais alto. Em 1975 estávamos ainda no regime militar,
portanto as coisas eram mais difíceis. No entanto, aqui está o relatório
assinado pelos Deputados José Luiz Baccarini, José Santana de
Vasconcelos, Jorge Carone, Ferraz Caldas e Sylo Costa. Vejam bem,
em 1975. Repetirei isso várias vezes.

Essa CPI precisa ser do conhecimento dos Deputados, que, na sua
maioria, não estão se interessando por essa matéria, não estão
preocupados com a situação que estamos vivendo aqui, no alto da
Zona Sul de Belo Horizonte. Embora quase ninguém esteja, nós
estamos. Repito, mais vez: já houve Deputado aqui preocupado, que
fez uma CPI nos moldes dessa de Capão Xavier. Será que
fecharemos os olhos, fingiremos que não está havendo nada, apenas
para atender os interesses de uma empresa que diz que gerará 200
empregos, mas, em compensação, tirará a água de uma população de
500 mil pessoas em Belo Horizonte? Será que isso é importante?

A manifestação da Igreja Católica tem sido de uma felicidade a toda
prova, porque lá, sim, esgotarão as águas dos mananciais. Explorarão
o minério em cima desses mananciais, mesmo havendo uma lei
proibindo essa prática. Trata-se de uma lei, de bastante felicidade, de
autoria do Deputado Mauro Lobo, sancionada pelo então Governador
Hélio Garcia.

Portanto, Deputado Leonardo Quintão, leremos, entregaremos aos
Deputados esse relatório de 1975, que já mostrava os problemas da
MBR, da serra do Curral e do Jambreiro, a mineração realizado contra
o relatório de uma CPI, contra a vontade do povo, apenas para
atender os interesses dela.

Tivemos informação de que uma das ações populares que ajudamos
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a patrocinar, a que está correndo no Tribunal de Justiça, foi negada
por esse Poder. Portanto, para nossa alegria, confiando na justiça de
Minas e na Justiça Federal, está suspensa a exploração de Capão
Xavier.

Solicitei este tempo apenas para dar essa informação ao nosso
Presidente, a fim de que tome conhecimento de que tudo o que
estamos falando tem embasamento político, jurídico e apoio popular.
Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão* - Como a Mina de Mutuca foi
exaurida, estão tentando a de Capão Xavier. Mas ali não jogarão os
restos, não conseguirão fazer a contenção, porque atrasarão o
processo de romposição do meio ambiente de Mutuca em prol
desse novo projeto. Solicitamos todo o processo de licenciamento da
Mina de Mutuca e as obrigações mitigadoras da MBR para com essa
área. A recomposição do meio ambiente da Mina de Mutuca não pode
mais ser atrasada por causa desse novo projeto, que é imoral, ilegal e
inconstitucional. Vamos nos unir em favor dessa causa, porque todos
dependemos da água. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
• Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, abordaremos novamente um assunto que está
proibido de ser comentado pela imprensa, por esta Casa, pela
COPASA, pelo COPAM, principalmente por sua Câmara Mineral, cuja
revisão precisa ser sugerida por esta Casa. Ali existem membros,
representantes legais de empresas que prestam serviços e avocam
para si multas, absolvendo empresas que lá estão há muitos anos.
Essa situação precisa ser examinada. O COPAM deve ser fiscalizado.
O povo de Belo Horizonte não pode ser enganado. Continuaremos
nessa luta, mesmo que tenhamos de ocupar esta tribuna todos os dias
para denunciar essa situação, pedindo que este parlamento defenda a
água da população da Capital.

O Deputado Antônio Júlio, com muita lucidez, lembrou-se de que já
foi instalada nesta Casa uma CPI sobre esse assunto. A história é
clara: na concepção da nova Capital, em Barbacena, os Senadores já
pensavam em um local onde não faltasse água. Como Prefeito de
Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek agiu da mesma forma. Adotaram
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o mesmo procedimento os ex-Prefeitos Celso Meio Azevedo e
Carone. Jorge Orlando, ex-Deputado a esta Casa, também instalou
uma CPI para investigar esse assunto.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva é autor de uma PEC que dispõe
sobre o tombamento da serra da Moeda. Existem pessoas de Nova
Lima transitando nos corredores desta Casa, julgando que a
expressão "tombar" é o mesmo que acabar com a serra, vendê-la para
a MBR. Não podemos permitir isso.

No último sábado, realizamos uma grande passeata, organizada
pela Igreja do Carmo e pelo PMDB. O evento contou com a
participação de toda a bancada do partido nesta Casa, de membros
do PMDB Jovem e do PMDB Mulher, de suas executivas estadual e
municipal, de freis e freiras da Igreja do Carmo, de representantes da
Ordem dos Franciscanos, de representantes da CUT - liderados pelo
Vice-Presidente Regional, Lúcio Guterrez -, de representantes das
Câmaras Municipais de Belo Horizonte e Nova Lima, como os
Vereadores Arnaldo Godói e Neila Batista; de representantes do PT,
da comunidade do Morro do Papagaio e de integrantes do MST. A
caminhada iniciou-se às 9 horas, saiu da Igreja do Carmo e seguiu até
a entrada da Mina Capão Xavier.

Senhores, o lago que representa a entrada de Capão Xavier é uma
vergonha. Não há a mínima possibilidade de lavar as mãos nessa
água. Como na propaganda da MBR, que diz que o Scherer nada,
gostaria de saber se ele também nada nessa água e se alguém tem
coragem de beber um gole dela.

Estranhamente, vi alguns caminhões atravessados na porta da
mina. Nela estava a Guarda Municipal de Nova Lima, tomando conta
de um patrimônio privado, explorado pela MBR. Se acharem que não
é privado, seria também do Município de Belo Horizonte. Por que essa
quantidade de guardas municipais na porta da mina?

Felizmente o Desembargador, relator do agravo de instrumento que
tramita no Tribunal de Justiça, acaba de manter a liminar da Vara de
Fazenda Pública da Capital que proíbe a exploração da Mina Capão
Xavier. Há 30 minutos tomou essa decisão. Na verdade, o Poder
Judiciário, tanto o do Estado quanto o Federal, mostra para esta Casa
que a lei não está sendo cumprida. Outro poder está exercendo a
nossa obrigação de fiscalizar e manter o cumprimento das leis, porque
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simplesmente deixamos de observá-las. Será que este parlamento
se agachou? Será que este parlamento, neste momento, deixa de
reconhecer a nossa obrigação de fiscalizar e de cumprir a lei?

Caros colegas, sei que o assunto é proibido na imprensa e entre os
colegas. O tombamento da serra da Moeda está sendo tratado de
outra forma. Como disse, ela acabará. A água de nossos filhos e
netos e de gerações futuras realmente acabará. Será que ficaremos
calados? Não me calarei, mesmo que, no meu mandato, tenha de
falar todos os dias sobre isso. Mesmo que o trator econômico tente
nos atropelar, ainda que temporariamente, em qualquer lugar, seja na
mídia, seja neste parlamento, certamente a história nos fará justiça.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Adalclever
Lopes, inscrevi-me também para realizar um pronunciamento.
Abordarei alguns trechos da CPI, elaborada por esta Casa em 1975.
Nessa época, Juscelino Kubitschek permitiu a exploração de parte dos
minérios. Juntamente com essa exploração, a MBR tinha a obrigação
de trazer também o setor siderúrgico. Mas isso não ocorreu. Esse
assunto se encontra na CPI de 1975, realizada na época da ditadura.

Lerei um trecho, que é parte final de toda a manifestação. (- Lê:)
"Isto posto, passamos a examinar as atividades da MBR em Minas

Gerais e, de maneira especial, na serra do Curral.
O Dr. Afonso Paulino, em seu depoimento, afirmou que, em suma,

"a execução do chamado Projeto de Aguas Claras, realizado pelo
Grupo Hanna, sob o nome de Minerações Brasileiras Reunidas",
trouxe as seguintes conseqüências que denominou de desastrosas: a)
poluição das águas e destruição das nascentes que abastecem
grande parte da população da Grande BH e, naturalmente, as cidades
de Nova Lima e Raposos; b) destruição da mata do Jambreiro, única
reserva natural num raio de 200km em torno de Belo Horizonte; c)
destruição da barreira natural de montanha, que garantia a Belo
Horizonte um excelente clima (seco e frio); d) extinção do Vera Cruz,
para que a RFFSA pudesse cumprir o contrato de transporte de
minério de ferro celebrado com a MBR; e) o contrato entre a MBR e a
FERROBEL, prejudicial aos interesses desta e, de conseqüência, aos
interesses da Capital; f) destruição da fauna na mata do Jambreiro.
Isto sem falar nas constantes explosões de dinamite, provadas e
comprovadas por fotografias por ele anexadas."
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Essa é uma das poucas conseqüências da CPI, infelizmente não

tenho tempo para ler todo o relatório, elaborado em 1975. Mas
gostaria de citar a referência ao córrego do Massena: "O lugar onde a
água nascia é exatamente onde está, hoje, a MBR. Com isso, já não
se faz sua canalização por declive, e, durante as chuvas, as bombas
não podem funcionar.

Isso em 1975, e já estamos em 2004. Como podem explorar 250m
de profundidade, fazer uma cava de 400m, como podem todos os
laudos apresentados afirmar que haverá secagem dos mananciais, e
eles dizerem que não faltará água? Talvez aconteça outro milagre.

Hoje é um dia de grande alegria para todos nós, graças à liminar do
Tribunal de Justiça, impedindo a exploração de Capão Xavier, e a
essa CPI. Gostaria que os outros Deputados lessem esse relatório, e
também a imprensa, que está impedida de se manifestar sobre o
assunto, não sei por que motivo, mas é um assunto da maior
importância, não somente atual, mas futura. A MBR fez um contrato
com Belo Horizonte, explorou tudo que quis, havia contratos que
diziam que criaria a siderurgia juntamente com a exploração, e isso
não ocorreu, e continua fazendo promessas de que explorará durante
22 anos e irá repor a água de Belo Horizonte. Essa empresa não
merece credibilidade, pois tenho em mãos um documento que
demonstra que jamais cumpriu seus compromissos com a população
de Belo Horizonte.

Deputado Adaiclever Lopes, continuaremos nossa luta contra os
interesses econômicos das empresas que não respeitam o meio
ambiente. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Tive conhecimento da CPI
realizada em 1975, e 29 anos depois vemos a mesma coisa
acontecendo. Um artigo interessante publicado por um dos jornais da
Capital diz que CPls nesta Casa só serviam para achaques. Já que
esta Casa não serve para investigar nada, nem quer, pois há um ano
e meio não faz uma CPI, coloco-me à disposição de V. Exa. para que
entremos, imediatamente, com uma ação popular obrigando as
empresas mineradoras a restaurar o meio ambiente. Essa ação, que é
irreversível, não permitirá que vagabundo nenhum da imprensa venha
dizer que é para negociação.

A primeira ação que estamos inaugurando esta semana será da
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serra do Curral.

Quero ver se algum vagabundinho desses que recebem dinheiro da
MBR e de outras, se esses jornalistazinhos que gostam de falar essas
coisas vão dizer que é para negociação. A ação popular é irreversível.

Parabenizo V. Exa., pois tomou o caminho certo. Já que esta Casa
não está prestando para nada mesmo, mas apenas para pagar a um
monte de Deputados que já não têm condições de fazer nada, pois se
encontram sob a ditadura imposta pela nossa Mesa, devemos
procurar o caminho da justiça, mas - lembre bem - o da Justiça
Federal. A Justiça Estadual significa uma nebulosidade e, junto ao
Ministério Público, não consegue apurar coisa nenhuma. Já a Justiça
Federal, pelo menos, está conseguindo mostrar serviço. Parabéns à
Justiça Federal, por não ceder aos encantos dos grandes
empresários, principalmente os da mineração, que nada trazem para
Minas Gerais, a não ser buracos, como fizeram com a Mineração
Morro Velho, MBR e outras. Em todos os casos, utilizaremos o
elemento principal, a ação popular. Vamos buscar o gato onde ele
estiver. Não vamos ficar à mercê de jornalista que ganha para fazer
achaques do tipo do que está fazendo com este parlamento. Enquanto
isso, esta Casa encontra-se sem moral nem estrutura para enfrentara
situação, graças à Mesa que elegemos há um ano e meio, visto que
não toma nenhuma providência relativamente aos seus participantes.
Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nobre Deputado Irani
Barbosa, V. Exa. se excedeu ao falar sobre esta Mesa. Deputado
Adalclever Lopes, seu tempo encerrou-se.

O Deputado Adalclever Lopes - Peço que Deus nos ajude. Como a
igreja está junto conosco nessa empreitada, iremos rezar dia e noite
para que o tombamento da serra da Moeda não siga com os vagões e
vá embora para a China.

* - Sem revisão o orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço
também ao Deputado André Quintão, pessoa por quem tenho enorme
carinho, respeito e admiração, em razão de seu desempenho nesta
Casa. Felizmente, faz parte da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social. Estamos aprendendo muito com ele, em razão de
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sua inteligência e conhecimento na área.

Deputado André Quintão, mesmo estando na Semana Santa,
pedimos para alguns homens criarem juízo e mostrarem-nos o
caminho correto a fim de buscarmos as verdades que precisam ser
postas para a população de Minas Gerais e do Brasil. Ouvi
atentamente o que se falou a respeito da COPASA, das águas, e
lembrei-me de que existe um pedido de CPI, que recebeu 59
assinaturas, portanto mais do dobro necessário, isto é, 26, a fim de
verificarmos o contrato entre a GTech e a Loteria Mineira.

Ora, para se instalar uma CPI, é preciso haver fatos. Lá existem,
pelo menos, quatro. Primeiro, temos a multa de 30 milhões da GTech
por não cumprir o contrato. Em seguida, o Procurador do Estado, Dr.
André, concedeu parecer favorável à multa, mas depois o mudou,
alegando equívoco. Nosso Estado está quebrado, mas a multa de 30
milhões foi perdoada. O fato ocorreu em julho e, em agosto, foi
perdoada. Em setembro do ano 2000, por uma enorme bondade do
Governo, prorroga-se, sem licitação, o contrato da GTech até 2007,
ferindo a Lei n° 8.666. Como se não bastasse, o contrato, no inciso X,
reza que 25% têm de ser repassados no segundo dia útil de cada
concurso para a área social do Estado.

Desde 1994, não repassam para Minas Gerais 25% no segundo dia
útil de cada sorteio. De 1994 até o final do ano passado, o
faturamento existente da GTech, em Minas Gerais, chegou a mais de
R$8.000.000.000,00, e 25% desse valor, arredondando, são
R$2.000.000.000,00, que não foram depositados para o social.
Enquanto isso, vemos escolas sem telhas, crianças sem cadeiras,
sem quadro-negro, sem giz e sem caderno; e estou falando só sobre a
área de educação. Não entendo e gostaria de entender por que não
aprovaram uma CPI para apurar o fato de o dinheiro de Minas Gerais
não vir para o Estado. Será que continuaremos a assistir à posição
contrária da Maioria desta Casa? Sempre entendi que, no parlamento,
tem uma voz superior àn da Minoria, e não estou vendo isso, mas,
sim, que 59 Deputados que assinaram o pedido dessa comissão estão
sendo jogados para fora ou desconhecidos pela Minoria. Será que há
coisas mais graves por aí? Existem jogadas piores que essas, sem
dizer que a GTech emprestou à Loteria Mineira
R$2.000.000.000,00(?) e quem assinou, como testemunha, foi o
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Procurador do Estado à época, o Dr. André? Como pode uma
empresa multinacional emprestar dinheiro para a Loteria? Isso é o
cúmulo do absurdo e faz com que eu me lembre do filme "E o Vento
Levou". Não acontece absolutamente nada. Muitas pessoas dizem
que esta Casa fica devagar na Semana Santa. Então, estamos na
Semana Santa desde o dia 15 de fevereiro. Esta Casa, desde o dia 15
de fevereiro, está em três marchas: devagar, devagarinho e parando.
Até estou ficando desanimado de vir aqui, pois não vejo nada, a não
ser o PT, com a sua enorme competência, ocupando, a todo o
momento, a tribuna e fazendo o seu discurso. O Chico Simões até
parou. Estou elogiando o PT com a sua enorme competência, não
falei o contrário. V. Exa., que ia saindo, voltou. Tenho certeza de que
o Durval Angelo, pessoa por quem tenho um carinho enorme e cuja
luta em prol dos desfavorecidos reconheço, pedirá aparte, e terei o
prazer de cedê-lo.

Apenas encerrarei, Sr. Presidente, dizendo que sinto que V. Exa. é
um dos homens que luta por esta Casa. Não tenho dúvida de que, um
dia, chamarei V. Exa., de fato, de Presidente, porque comandará esta
Casa, o Poder de Minas Gerais, que deveria ser independente. Mas,
lamentavelmente, ela tem o cordão umbilical ligado a um local próximo
daqui. Lamento, Deputado Durval Angelo. Seria um prazer ouvir a sua
linda voz. Obrigado, Sr. Presidente.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à T Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, quero dar ciência ao Plenário de um grave fato acontecido
no Município de Visconde do Rio Branco, cidade antes conhecida em
toda Minas Gerais pela cana, pelo açúcar e hoje conhecida pela sua
próspera indústria na área de alimentos. E um destaque na região
norte da Zona da Mata mineira.



419
O fato que trago ao conhecimento do Plenário se deve à

sensibilidade cada vez maior da Casa em relação à ética na política e
às denúncias de corrupção. O fato mostrado e abordado em toda a
imprensa nacional de Alfenas foi fruto da ação da Comissão de
Segurança Pública da Assembléia, que merece destaque. Vimos a
que nível chega a corrupção no Brasil.

Há um preço muito caro a ser pago por essa corrupção. Segundo a
ONG Transparência Brasil, a corrupção nos três níveis de Governo
custa, por ano, a cada um dos 175 milhões de brasileiros, R$6.700,00.
E um preço muito alto. Se esses recursos fossem aplicados em obras
públicas, na saúde, na educação, na moradia, na assistência social,
em segurança pública e na geração de emprego, teríamos um outro
Brasil.

Há nove anos, o Banco Mundial publicou um relatório mostrando
que, para cada dólar aplicado em obra pública no País, outro dólar vai
para o ralo da corrupção. Não foi à toa que o Presidente Lula elegeu
essa bandeira como a bandeira central. Agora está criando o
Conselho Nacional de Combate à Corrupção de Transparência
Pública. Ao mesmo tempo, a ação do Ministro Waldir Pires sinaliza um
efetivo combate à corrupção.

O Município de Visconde do Rio Branco foi investigado pelo
Ministério Público Federal, particularmente em 1997, e, mais
especificamente, o Convênio n°519/97, entre a Prefeitura de Visconde
do Rio Branco e o Ministério do Planejamento e Orçamento do
Governo Federal, quando era Prefeito o Sr. João Antônio de Souza.
Após investigação do Ministério Público, foi comprovado que as obras
objeto do convênio, relativas à realização da tubulação do esgoto
sanitário nos córregos da Rua Nova, Filipinho e Coronel Joaquim
Lopes não foram realizadas. A Procuradora da República Helena
Urbana Vícios Marques fez a denúncia e pediu a prisão do Prefeito
pelo desvio dos recursos públicos.

O Juiz Federal substituto da P Vara de Juiz de Fora, Marcelo Mota
de Oliveira, acatou o indiciamento do Prefeito, porque havia prova do
desvio de recursos públicos. Com certeza, a sentença determinará
que sejam devolvidos aos cofres públicos esses recursos desviados,
que hoje estariam numa cifra astronômica.

A obra, além de ter ficado incompleta, foi feita por meio de carta-
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convite e não na modalidade licitatória de tomada de preço. Na
época, quatro Vereadores atuaram na Gol do município. Alerto aos
Vereadores Sérgio Aroeira, Cláudio Manoel, Jacson Carneiro e José
Simon: fiquem firmes em seus depoimentos ao Ministério Público.
Esses Vereadores foram arrolados como testemunhas para
comprovar e manter o que investigaram na CPI.

Isso é uma demonstração de como o trabalho sério de uma Câmara
pode se traduzir nessa denúncia, nesse indiciamento feito pela Justiça
Federal. Que essa ação dos Vereadores sirva de exemplo para outras
Câmaras Municipais e que o Poder Legislativo seja o palco desse
debate e dessa discussão. E isso que justifica a existência do Poder
Legislativo Estadual.

Convido todos os Deputados e Deputadas para a reunião da
Comissão de Direitos Humanos de amanhã, às 9 horas. A Comissão
ouvirá os moradores do condomínio do Edifício JK, a fim de
investigarmos e auxiliarmos a apuração do Delegado que preside o
inquérito sobre a morte de Jair, funcionário deste Poder e conhecido
de todos nós. Vários moradores farão novas denúncias contra a
síndica e registrarão que outros moradores estão correndo risco de
morte nesse condomínio. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o Deputado
Alberto Bejani falou sobre algumas questões relativas à GTech que já
deveriam ter sido investigadas e não são novidade para os Deputados
que estão nesta Casa há mais de dois anos. Na CPI que presidi, fiz,
juntamente com o Deputado Durval Angelo, as mesmas denúncias
feitas pelo Deputado Alberto Bejani. Há muito tempo acompanhamos
o problema da GTech em Minas Gerais e, depois, a renovação de 25
meses do Governo Lula, sobre a qual já tive oportunidade de me
pronunciar.

Mas não venho falar sobre o assunto GTech, e sim sobre a medida
provisória com que o Governo Lula proibiu os bingos e as máquinas
em todo o Brasil. O Congresso votou, e não é novidade para ninguém
o que o Governo Lula gastou com a base de aliados para aprovar a
medida provisória.

Faço um apelo à Polícia Federal e a quem deva investigar, porque
tudo continua a mesma coisa. Os bingos estão fechando, mas as
máquinas estão funcionando normalmente. O Governo e Minas
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perdem uma fonte de receita. A única modalidade de jogo e de
máquina que está parada é a que está regulamentada pela Loteria,
esperando a decisão: as máquinas que fazem o sorteio de
prognósticos. São as únicas que estavam pagando impostos, porque
o resto está funcionando normalmente. O meu amigo Chico está com
tudo funcionando normalmente. Os meus amigos e amigos de vários
Deputados que estão presentes têm tudo funcionando normalmente, e
o Estado fica sem arrecadar um centavo.

Gostaria que as autoridades de Minas e do Brasil atentassem para o
seguinte fato: os bingos estão funcionando em Belo Horizonte, os
bingos estão funcionando em São Paulo.

Não são salas de bingos, com 200 ou 300 empregados, mas salas
que, durante o dia, constituem as "lan houses", onde a meninada fica
brincando de "video game", e que, a partir das 8 horas da noite,
quando são oferecidos uísque, vinho e cerveja, transformam-se em
lojas de jogos, com cassinos, bingos e máquinas de jogos pela
Internet. Perguntei a um proprietário de uma casa dessas como faria
se a policia chegasse ali. Respondeu-me que eu parecia não
conhecer informática, pois simplesmente apertaria um botão que
cortaria a energia elétrica, fazendo tudo parar, e depois, quando
religasse o computador, voltariam as "lan houses".

Já disse que o jogo ilegal atende a poucos. O Lula criou o jogo do
bicho do ano 2000, e a corrupção andará solta por ai. Avisei que isso
ocorreria: lojas com Internet espalhadas por Belo Horizonte e todo o
Estado, freqüentadas por pessoas que jogam pelo vídeo e deixam
dinheiro, sem fiscalização ou arrecadação pelo Estado. Farei questão
de filmar o que está acontecendo, para mostrar-lhes desta tribuna. A
legalização parou, mas, se quiserem realmente resolver o problema,
como levantamos na CPI, deveria haver um fiscal em cada bingo e um
auditor - este, em sistema de rodízio, de forma a não saber em que
bingo trabalharia - e ser proibido o jogo pelo computador - a pessoa só
poderia marcar cartela por cartela. Outro detalhe: todas as pessoas
que entrassem em um bingo teriam de ser identificadas. Porém tudo
foi feito de modo a colocar os jogos em funcionamento, na
clandestinidade, sem o Estado arrecadar nada.

Lembro a todos os Deputados, inclusive o meu companheiro
Francisco, do PT, que o jogo ilegal atende a poucos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 847/2003,
do Deputado João Bittar, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário
das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos
termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa ainda
que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do
Regimento Interno inicia-se com a publicação desse despacho.

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°
2.666/2004, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 3 a Reunião Extraordinária da 2B
Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos
nos 2.293, 2.314, 2.324 e 2.51 6/2004, do Deputado Leonardo Moreira,
2.405/2004, da Deputada Ana Maria Resende, 2.425/2004, do
Deputado Leonardo Quintão, na forma do Substitutivo n° 1,
2.429/2004, do Deputado Leonardo Quintão, 2.443/2004, da
Comissão de Segurança Pública, 2.451/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo, 2.466/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
2.476/2004, do Colégio de Líderes, 2.518/2004, do Deputado Gustavo
Valadares, 2.535/2004, do Deputado Leonidio Bouças, 2.57112004, do
Deputado George Hilton, e rejeição do Requerimento n° 1.128/2003,
da Comissão de Direitos Humanos; de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 3 a Reunião Ordinária da T Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n° 2.513/2004, da
Deputada Ana Maria Resende; de Educação - aprovação, na Y
Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15a
Legislatura, dos Projetos de Lei n

o
s 301/2003, do Deputado Dinis

Pinheiro, 1.314/2003, do Deputado Fábio Avelar, 1.34912004, do
Governador do Estado, e dos Requerimentos n os 2.507/2004, do
Deputado Doutor Viana, 2.533/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e 2.547, 2.550 e 2.552/2004, do Deputado Chico Simões; de
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Fiscalização Financeira - aprovação, na 28 Reunião Extraordinária
da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do
Requerimento n° 2.455/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e
rejeição, na mesma reunião, dos Requerimentos n o

s 2.494 e
2.495/2004, da Comissão de Participação Popular; de Política
Agropecuária - aprovação, na 68 Reunião Ordinária da 28 Sessão
Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do Projeto de Lei n°
1.268/2003, do Deputado Rogério Correia, e dos Requerimentos nos
2.536/2004, do Deputado Paulo Piau, e 2.491/2004, do Deputado
Doutor Viana; de Saúde - aprovação, na 58 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Projetos de Lei
nos 1.246/2003, do Deputado Arlen Santiago, e 1.316/2003, do
Deputado Laudelino Augusto, e do Requerimento n° 2.54512004, da
Deputada Ana Maria Resende; de Segurança Pública - aprovação, na
68 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.243/2003, do Deputado Domingos
Sávio; do Trabalho (2) - aprovação, na 58 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Projetos de Lei
n

o
s 457/2003, do Deputado Antônio Andrade, 1.216/2003, do

Deputado Bonifácio Mourão, 1.217 e 1.288/2003, do Deputado Célio
Moreira, 1.219/2003, do Deputado George Hilton, 1.220/2003, do
Deputado Sargento Rodrigues, 1.230/2003, do Deputado Rêmolo
Aloise, 1.249/2003, do Deputado José Milton, 1.255/2003, do
Deputado Miguel Martini, 1.264/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, e
1.287/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria; e aprovação, na 68
Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Projetos de Lei n os 1.231/2003, do Deputado Olinto
Godinho, e 1.245/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos
Requerimentos n os 2.526 e 2.553/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 2.527 e 2.534/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.555 a
2.570/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e 2.57212004, do Deputado
George Hilton; e de Transporte - aprovação, na 58 Reunião Ordinária
da 28 Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Projeto de
Lei n° 1.277/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos Requerimentos nos
2.517/2004, do Deputado Antônio Andrade, 2.537/2004, da Deputada
Vanessa Lucas, e 2.546 e 2.549/2004, do Deputado Chico Simões
(Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Neider Moreira, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 584/2003; Elmiro Nascimento, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.002/2003; Fahim Sawan,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.10412003;
Roberto Carvalho, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de
Lei n° 1.051/2003 (Arquivem-se os projetos), e João Bittar, solicitando
a retirada de tramitação do Requerimento n° 2.048/2003 (Arquive-se o
requerimento); nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Rogério Correia e outros,
solicitando a realização de reunião especial para comemorar o
cinqüentenário da Escola Municipal de Belo Horizonte - IMACO -; nos
termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Arlen Santiago, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 967/2000; nos termos do inciso
XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, solicitando que seja inserido nos anais desta Casa
o Manifesto de Criação da Frente Parlamentar de Defesa e
Preservação das Aguas, do rol de seus princípios de atuação e da
lista de seus primeiros signatários; nos termos do inciso XVI do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta, solicitando a inclusão em ordem do dia do parecer da
Comissão de Justiça sobre a constitucional idade do Projeto de Lei n°
19312003, e George Hilton, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 303/2003; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o
art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico
Simões, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
95/2003; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta,
solicitando que o Projeto de Lei n° 144/2003 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer, Leonardo Quintão (3),
solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 1.390, 1.391 e 1.423/2004

sejam encaminhados às comissões seguintes a que foram
distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para

rs



425
emitir parecer, e Leonardo Moreira (4), solicitando que os Projetos
de Lei n°5 1.429, 1.430, 1.431 e 1.432/2004 sejam encaminhados às
comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer, e João Bittar,
solicitando que o Projeto de Lei n° 728/2003 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Educação perdeu prazo para emitir parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial dos

Aeroportos, em que pleiteia seja encaminhado ofício ao Presidente da
INFRAERO, solicitando cópia dos projetos de melhoria do aeroporto
da Pampulha. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que requer seja
encaminhado ofício à AMDA para que informe se a MBR é sócia
contribuinte daquela associação ou se possui projetos em parceria,
com desembolso financeiro daquela mineradora. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos, apoiado pela
totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, em que solicita a
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos da Deputada Marília Campos, em que solicita que
o Projeto de Lei n°212/2003 seja distribuído à Comissão do Trabalho,
dos Deputados Antônio Júlio (2), em que solicita que os Projetos de
Lei nos 1.466 e 1.480/2004 sejam distribuídos a Comissão de Defesa
do Consumidor, Luiz Fernando Faria, em que solicita tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.466/2004, e George
Hilton, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.096/2003 distribuído a
Comissão de Educação ( Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira, apoiado
por 2/3 dos membros do Colégio de Líderes, em que solicita
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tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei no
1.480/2004.

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de

Líderes, deliberam seja atribuído ao Projeto de Lei n° 1.480/2004 o
regime de urgência previsto no § 20 do art. 272 do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, de abril de 2004.
Gil Pereira, Líder do PP - Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP -

Leonardo Moreira, Líder do Pi- - Ivair Nogueira, Líder do PMDB -
Elmiro Nascimento, Líder do PFL - Miguel Martini, Líder da Maioria.

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

Requerimento do Deputado Leonardo Quintão, em que requer seja
encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte para que
informe o montante da arrecadação da contribuição de iluminação
pública do município e o valor gasto pela prestação do referido serviço
em 2003. Vem à Mesa requerimento da Deputada Já Moraes, em que
solicita o adiamento da votação do requerimento em apreço. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita 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, público que nos acompanha, na semana passada,
travamos um bom debate com o Deputado André Quintão a respeito
do Programa Bolsa-Escola, assunto que envolve famílias carentes do
vale do Jequitinhonha. Aproximadamente 51 municípios são atingidos
pelo Programa. Nosso embate era com o objetivo de resgatar esse
histórico e prestar informações corretas a respeito do tema. Disse
para o nobre Deputado que havia dificuldade de comunicação, pelo
fato de envolver pelo menos duas Secretarias de Estado, a de
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Educação, da Secretária Vanessa, e a de Desenvolvimento Social
e Esportes, do nobre Deputado João Leite. Ficamos de realizar um
debate no dia 15, fruto de requerimento apresentado pelo Deputado
André Quintão. Após as informações que nos acalmaram, tivemos a
certeza de que aqueles que nos acompanhavam pela televisão
também puderam ficar tranqüilos. Pela evidência dos fatos, ficamos
todos convencidos de que não se tratava de um saco de maldade,
mas de algumas questões administrativas que influenciaram o caso,
para que determinadas medidas pudessem ser tomadas.
Conversamos com a Secretária Vanessa Guimarães, que, aliás, está
fazendo um belíssimo trabalho na área educacional em Minas Gerais.
Já fomos o melhor Estado em educação pública no País e hoje
ocupamos o quarto lugar. Agora, sem dúvida, já estamos caminhando
decisivamente para resgatar nosso lugar de direito. Tenho certeza de
que o Governador Aécio Neves está determinado a fazer isso, e, com
a competência da Secretária Vanessa Guimarães, chegaremos a esse
lugar muito rapidamente. Em conversa com a Secretária, Deputado
André Quintão, pude compreender todo o processo com mais clareza.
Vou passar a ler, depois podemos fazer alguns comentários. O fato é
que, primeiro, já afirmamos, não há nenhum risco de alguma família
sofrer qualquer prejuízo em relação a essa questão. A Secretária, por
determinação do Governador Aécio Neves, já assumiu o compromisso
de que nenhuma família será prejudicada com isso. Mas o histórico
desse processo começou no ano passado, ainda no início do Governo
Federal, quando se lançou o Programa Bolsa-Família.

O Programa Bolsa Familiar para a Educação foi instituído
originalmente pelo Decreto n°40.327, de 23/3/99, tendo como objetivo
garantir acesso e permanência em escolas públicas de crianças e
adolescentes com idade de 7 a 14 anos que viviam em situação de
risco em municípios dos vaies do Mucuri e do Jequitinhonha, do Norte
de Minas e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujas famílias
se encontrem em precária condição sócio-financeira. Visando ao
aperfeiçoamento e ao redimensionamento desse Programa, foi criada
a Lei n° 14.314, de 19/6/2002, de iniciativa do Poder Legislativo, a
qual foi regulamentada pelo Decreto n° 40.041, de novembro de 2002.
Sua implementação iniciou-se no vale do Jequitinhonha e, desde
2000, estendeu-se gradativamente aos 51 municípios. Foram
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beneficiadas 21.700 famílias em 2002, das quais 59% foram
atendidas pelo programa estadual em tempo inferior ao previsto pela
legislação: dois anos, prorrogável por mais um ano. Dessas, 69 foram
admitidas há quatro anos, em abril de 2000, e as outras 39, em março
de 2001.

Apesar de o Estado passar por dificuldade financeira, já que o
Governo Aécio Neves herdou R$2.500.000.000,00 de déficit
orçamentário, o que representa imensa dificuldade no caixa, precisa
atender a essa questão social. Com a finalidade de viabilizar a
extensão do programa, foram realizadas, no primeiro semestre de
2003, iniciativas destinadas a estabelecer articulações do programa
estadual com o Bolsa-Escola do Governo Federal. Segundo os
primeiros estudos comparativos de base de dados, 6.500 famílias
receberam benefícios de ambos. Com a unificação dos programas
federais de transferência de renda - 92% do Fundo de Assistência
Social do Governo Federal foram destinados ao Bolsa-Família -,
constatou-se que 14 mil famílias recebiam benefícios do programa
federal e do estadual. No entanto, esse fato não pode ser
precisamente avaliado devido a diferenças técnicas que dificultam a
comparação das informações cadastrais existentes nas bases de
dados.

Essa nova realidade levou à necessidade de entendimentos, a partir
de setembro de 2003. No ano passado, a Dra. Ana Fonseca era a
responsável pelo Bolsa-Família, e, como resultado, pactuou-se que o
Governo Federal incorporaria ao seu programa todos os participantes
do Bolsa-Família para a educação de Minas Gerais, ficando o
Governo do Estado com o compromisso de implementar os programas
complementares. Mostramos documento assinado pelo Secretário
João Leite com o Governo Federal, segundo o qual vários programas
complementares seriam realizados pelo Governo do Estado. Em
contrapartida, o Governo Federal assumiria o Bolsa Familiar. As
mudanças na equipe do Governo Federal no início do ano, primeiro
entrave da questão que originou tudo isso, adicionadas à decisão do
Ministério do Desenvolvimento Social de priorizar o atendimento nas
Capitais, por intermédio do Bolsa-Família, resultou na defasagem dos
cronogramas acertados, pois as famílias participantes do programa
estadual encontram-se no interior do Estado. As que estão há mais de
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três anos no programa estadual foram previamente informadas
sobre a suspensão do pagamento das bolsas a partir de abril, antes
de serem incorporadas ao programa do Governo Federal.

Então, a mudança de ministério e de postura com relação à
prioridade no atendimento, mudando-se do interior para a Capital, fez
com que se criasse essa defasagem.

O Governo do Estado de Minas Gerais, em razão do que havia sido
pactuado anteriormente, está cumprindo o cronograma. A previsão de
deixar de atender essa Bolsa-Escola era porque as famílias já teriam
sido atendidas pelo Governo Federal.

E preciso fazer um registro aqui, Deputado André Quintão: os
recursos que não forem pagos sob a forma de Bolsa-Escola não virão,
Deputado Doutor Ronaldo, para o cofre do Estado, para a Secretaria
da Fazenda. Serão investidos na mesma região, na área social à qual
está destinada. Na verdade, o que o Governo quer é ampliar o número
de famílias atendidas. Se o Governo Federal já está tratando de uma
questão, logicamente o Governo do Estado, até por um compromisso
formal assumido, cuidará dos outros programas, como já dissemos
aqui na semana passada. Esse foi o motivo do atraso.

Temos que imaginar que na Secretaria da Educação, que cuida de
853 municípios, com um número imenso para tratar, existem as áreas
técnicas responsáveis por cada um desses assuntos. E lógico também
que os cronogramas não podem ser revistos a cada semana. A idéia,
a ordem como um todo, era manter o cronograma inicial. Então, em
razão da defasagem, da mudança de Ministro e de postura, não se
detectou a tempo esse problema trazido a esta tribuna pelo Deputado
André Quintão.

Logicamente, isso foi possível em função do conhecimento que teve
o Governador por meio do contato com a Secretária de Educação. O
Governador Aécio Neves é um governante extremamente sensível às
questões sociais, sabe que governo deve ser voltado para os menos
favorecidos - os ricos não precisam dele -, tem demonstrado sua
sensibilidade com o interior de Minas Gerais, quando assina essa
ordem para a interligação de 224 municípios do Estado, a um custo de
R$1.000.000.000,00. Um Governador que tem essa sensibilidade tão
logo tomou conhecimento dessa questão, sensibilizada que foi a
Secretária Vanessa Guimarães ao levar para ele, determinou



430
imediatamente a não-suspensão do pagamento. Então, a ordem do
Governador e da Secretária Vanessa Guimarães é que estão
mantidos os pagamentos a todas as famílias até que se viabilize a
total incorporação ou transição do Bolsa-Escola para o Bolsa-Família.
Portanto, o auxílio àquelas famílias não sofrerá solução de
continuidade.

E muito fácil ser um dos Líderes deste Governo, que prima pela
ética, pela seriedade, que tem uma equipe de governo sensível às
questões do nosso povo.

Constatamos a sensibilidade do Secretário João Leite com a
questão social, tirando água de pedra para realizar esse trabalho
extraordinário, que farei questão de trazer ao conhecimento desta
Casa.

A Secretária Vanessa Guimarães está empreendendo ações - e terei
oportunidade de mostrar alguns dados - voltadas aos pobres e
carentes, resgatando algo que estava abandonado há muito tempo
pelos governos anteriores. Sensível a esse problema, a Secretária
agiu imediatamente. Assim, nenhuma família será prejudicada.

Conforme a Secretária, entendimentos mantidos no último dia 2 de
abril com o Dr. Sérgio Paganini Martins, Diretor de Gestão dos
Programas de Transferência de Renda, asseguram compromisso de
tratamento diferenciado ao Estado de Minas Gerais, pelo qual essas
famílias serão todas incorporadas ao Programa Bolsa-Família ainda
no primeiro semestre. Isso estava previsto para o segundo semestre.
No entanto, sensibilizado pela ação política empreendida pela
Secretária Vanessa Guimarães e pelo Secretário João Leite, o
Governo Federal resolveu antecipar essa incorporação para este
primeiro semestre.

Com o objetivo de agilizar os procedimentos, a Secretaria de
Educação está encaminhando a base de dados cadastrais dessas
famílias à Caixa Econômica Federal, ficando a Sra. Vânia Maria do
Vale Figueiredo responsável pela tarefa de proceder à migração
desses dados para o cadastro do Programa Bolsa-Família. Ao mesmo
tempo, ao Dr. Gilberto José Rezende dos Santos, Subsecretário de
Administração do Sistema de Educação, foi atribuída a
responsabilidade de representar a Secretaria de Educação junto à
CEF, para viabilizar as medidas administrativas requeridas.
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Como foi dito, por determinação do Governador Aécio Neves está

sendo prorrogada a permanência das famílias no programa até que o
processo de migração tenha sido concluído. A expectativa da
Secretaria de Educação e do Governo Federal é que esse processo
esteja implantado no mês de julho próximo. Em relação às demais
famílias, a previsão é que a migração seja concluída até dezembro.

Estou cumprindo o meu terceiro mandato nesta Casa, Deputado
André Quintão. Nunca vi um governo tão ágil e sensível como o de
Aécio Neves. E justamente isso o que deseja, isto é, agilidade,
máquina administrativa que resolva rapidamente os problemas do
povo mineiro. Estamos falando de programas e projetos que possuem
datas, pessoas responsáveis e prazos de execução. Essa nova
modalidade administrativa implantada pelo Governador Aécio Neves
tem encontrado em seu secretariado, no caso, na Secretária de
Educação, Vanessa Guimarães, competência, sensibilidade, agilidade
e dinamismo.

Deputado André Quintão, posso afirmar que, se se tratasse do
Governo anterior, sem dúvida nenhuma, passaríamos o resto do
mandato falando sobre esse assunto, que ainda cairia no
esquecimento. Em outros governos, nem sequer conseguiríamos falar
com o Secretário. Como já disse, fica fácil defender o Governo de
Aécio Neves, porque os erros - é impossível que não aconteçam,
porque se trata de pessoas, que, ao cumprirem legislações e rituais,
encontram percalços, cometendo falhas -, tão logo detectados, são
corrigidos imediatamente, como foi o caso trazido aqui por V. Exa.

Deputado André Quintão, com documentos, afirmo o que disse
desde o primeiro dia: fique tranqüilo, pois elas não sofrerão. Digo aos
que nos acompanham pelo vale do Jequitinhonha que o nosso
Governador é sensível e certamente ninguém será prejudicado.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
Líder da Maioria nesta Casa, inicialmente parabenizo V. Exa. pela
seriedade e pela tranqüilidade com que, durante todos estes dias,
procurou dirimir dúvidas e buscar esclarecimentos. O principal é que
devemos chegar a um caminho de resolução do problema nesta Casa.
Diante da posição oficial do Governo em aguardar a incorporação
dessas famílias num processo de negociação do Programa Bolsa-
Escola para o Programa Bolsa-Família, não abordarei a discussão
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sobre o processo, para não tomar o tempo de V. Exa. No ano
passado, quando o Governo Lula unificou os programas de
transferência de renda, de fato, o processo significou nacionalmente
um avanço. No caso de Minas Gerais, a não-evolução evidentemente
não ocorreu por causa da alteração no Ministério do Desenvolvimento
Social, mas talvez por causa da ausência de informações do cadastro
mineiro.

O Deputado Miguel Martini - Há dois fatores. Sem dúvida nenhuma,
a mudança altera. Mas há também mudança de foco, que,
inicialmente, era no interior e, agora, é na Capital. Tanto assim é, que
V. Exa. disse que a PBH não perdeu com isso.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
a informação é que no cronograma pactuado não se falava em data,
mas em medidas. Evidentemente, essas medidas foram cumpridas no
Governo Federal, e não no Governo Estadual. Hoje essa discussão é
secundária. Reitero que essa é uma vitória da Assembléia Legislativa.
V. Exa. elogiou muito o Governador, a Secretária de Educação e o
Secretário de Desenvolvimento Social. De fato, todos eles possuem
os seus valores, as suas trajetórias técnicas, políticas e profissionais.
Tenho muito respeito por eles; aliás, ao levantar a denúncia nesta
Casa, isentei-me de suscitar qualquer tipo de termo, como "saco de
maldades", de intencionalidade, pelo contrário...

V. Exa. não disse isso. Criei esse termo em razão do sentimento.
O Deputado André Quintão (em aparte)* - No caso da Secretária de

Educação e do Secretário João Leite, que foi meu colega na
Prefeitura, certamente não se motivaria medida como essa por gesto
algum de insensibilidade deles quanto às famílias.

As palavras de V. Exa. confirmam o que penso. A decisão
administrativa foi motivada talvez por uma necessidade de
ajustamento orçamentário sem a compatibilização com o
processamento técnico e político de transferência dessas famílias
para o programa Bolsa-Família. Houve um descompasso, pois o
comunicado ocorreu. Reitero que, felizmente, a Assembléia cumpriu o
seu papel. Os Deputados e esta Casa existem para isso.

Sr. Presidente, recebi a denúncia quando estava no vale do
Jequitinhonha. Os Prefeitos procuraram. Trouxemos a questão. O
Líder da Maioria agiu como Líder da Maioria, pois buscou as
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informações. Então, como os erros foram identificados, o
Governador determinou que fossem corrigidos por meio do
cancelamento da suspensão o qual solicitamos nesta tribuna.

Este Deputado pediu ao Governador que voltasse atrás na decisão.
Elogio seu Governo por isso. Errar é humano, principalmente quando
se trata de erro administrativo, e não de intenção. Esse episódio
valorizou o papel desta Assembléia, da Oposição e do Governo. Este
não foi arrogante nem prepotente, não desconheceu o problema.

Fizemos contato com o Líder Alberto Pinto Coelho e deixamos claro
que nossa motivação eram as famílias. Fico feliz por saber que 12.600
famílias receberão R$70,00 no final do mês, sua única renda. A partir
de agora haverá agilização, o Estado desejará fazer a unificação com
os programas complementares, acompanhando as chamadas
condicionalidades. Estou certo de que, mesmo com a orientação de
prioridade nas regiões metropolitanas, o Ministro do Desenvolvimento
Social, Patrus Ananias, mineiro que tem profundo respeito e amor pelo
vale do Jequitinhonha, terá a maior boa-vontade de se encontrar com
o Governador e os Secretários para agilizar essa incorporação, que
significa o aumento da renda, pois o Bolsa-Família pode chegar a
R$95,00 por família.

Esse episódio demonstrou como a Oposição e a Situação podem e
devem agir. A Oposição existe para identificar os problemas. Fico
feliz, já não haverá suspensão do pagamento, as famílias e os 30
municípios do vale do Jequitinhonha podem ficar tranqüilos, assim
como os 21 municípios restantes. Aqui não há vencidos nem
vencedores, mas uma Casa Legislativa democrática, que está
cumprindo seu papel de oposição e governo. E esse o comportamento
que a população exige de governantes e parlamentares. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado. Discordo de V.
Exa. apenas em um ponto. A Secretária de Educação poderia,
simplesmente, dizer que já estavam superados pela própria
legislação, que não existe mais autorização legal para isso. A lei prevê
dois anos, prazo prorrogável por mais um. V. Exa. diria, se a avaliação
permitir... No entanto, há pessoas que recebem há quatro anos, o que
mostra que houve sensibilidade. Mas não é isso. Estamos
destacando, primeiro, o comando. Há um comando do Governador e
dos Secretários, que fazem com que seus colaboradores funcionem a
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tempo e a hora. Bastou que a Secretária tomasse conhecimento,
houve a determinação, e o assunto foi resolvido. Isso significa dizer
que há sensibilidade. E comum as pessoas nem acreditarem nos
administradores públicos, em razão da sua insensibilidade diante dos
graves problemas.

Vemos Deputados citando casos de rodovias em estado precário,
aliás, com palavras mais ácidas, colocando-se contra ex-Ministros
porque as coisas não estão funcionando. Portanto, é importante
destacar, sim, a sensibilidade e a competência da Secretária e do
Governador.

Volto a dizer, Deputado, o Estado possui um planejamento. A ação é
planejada no ano anterior. Depois, nos prazos previstos, vai sendo
executada. Enquanto não existir fato maior, o cronograma tem de ser
seguido. Logo, houve uma seqüência de acontecimentos. Assim que
foi identificado, o problema foi resolvido.

Parabéns, Secretária Vanessa Guimarães, Governador Aécio Neves
e Deputado André Quintão, que discorreu sobre o problema. E, de
maneira cordial e serena, travamos o diálogo. Resultado: essas
famílias continuarão usufruindo dos benefícios. Aliás, era o que todos
desejávamos; era o que queriam o Governador e o Deputado André
Quintão. Trata-se também de compromisso assumido por este
Deputado com V. Exa. e com o Deputado Adelmo. Eu disse: como V.
Exas., também sou um dos maiores interessados.

Todavia, se não fossem a sensibilidade da Secretária e a
competência do Governador, não estaríamos dando esta notícia aos
senhores hoje. Provavelmente, esperaríamos o debate do dia 15 para
buscar justificativas. E preciso registrar, Deputado, que não se
pretende aumentar o bolo do caixa do Secretário Fuad Noman. A
Secretária registra neste documento: "Expansão do Programa Escola
Viva, Comunidade Ativa, que está funcionando em 81 escolas e tem
como objetivo fazer com que o aluno realmente aprenda a ler e a
escrever com acesso aos conteúdos formais da educação, além de
participar de projetos culturais, esportivos, sociais e de segurança". E
mais: "Sucesso no vestibular e compromisso da escola pública na
preparação dos alunos para a universidade, distribuição das obras
literárias gratuitamente para os alunos que não têm recursos". Agora,
terão acesso à universidade. "Escolas-referência com foco no ensino
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médio. 400 do Estado de Minas Gerais estão sendo beneficiadas
com reformas, reaparelhamento e móveis novos." Tudo isso
acontecerá até o dia 25 de abril. "Ensino fundamental de nove anos".
Minas Gerais sai na frente, pois é o primeiro Estado a adotar essa
modalidade. Ou seja, a criança vai para a escola aos 6 anos de idade,
obtendo, assim, maior aproveitamento.

Deputado Sebastião Helvécio, a quem, daqui a pouco, concederei
aparte, há uma previsão, um cronograma contendo muitos projetos.
Esses são alguns. Na semana passada li outros tantos. Todos esses
programas representam o anseio da Secretária de implementar os
novos projetos, a fim de beneficiar mais famílias. Por isso, essa
análise é muito tranqüila.

Peço ao Deputado André Quintão que, por meio da amizade que ele
e seu partido têm com o Ministro do Desenvolvimento Social, agilize a
disponibilidade dos recursos do Bolsa-Família. Quanto mais rápido
isso ocorrer, quanto mais depressa as famílias forem incorporadas,
outras tantas serão beneficiadas com os programas que já se
encontram projetados, mas as quais falta a transição. Poderão sofrer
atrasos. Por meio das ações de V. Exa e do mineiro, belo-horizontino,
Ministro Patrus Ananias, sem dúvida, muitas outras famílias serão
beneficiadas com esses programas sociais.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Nobre Deputado
Miguel Martini, acompanhei o pronunciamento de V. Exa. Este debate,
tão bem encaminhado por V. Exa., significa grande contribuição do
Legislativo na avaliação das políticas compensatórias.

Mas gostaria de aparteá-lo para trazer à apreciação dos nobres
pares um assunto veiculado no jornal "Valor Econômico", que faz
referência direta à produção legislativa da nossa Assembléia. Neste
instante, saúdo a Assembléia Legislativa de Minas pelo
reconhecimento ocorrido na esfera nacional de um projeto de origem
do Governador do Estado, que esta Casa, aliás, teve a oportunidade
de melhorar. Refiro-me ao projeto das parcerias público-privadas -
PPP5. A matéria veiculada hoje no jornal "Valor Econômico" destaca
que o projeto de Minas Gerais não só é pioneiro, como também o
mais avançado na avaliação das PPPs, devido ao nível de
detalhamento. Também, nesta Casa, a nossa legislação consagra a
implantação do próprio fundo para a atividade das PPP5.
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Faço esse destaque, nobre Deputado Miguel Martini, porque,

muitas vezes, quando se avalia a produção legislativa, muitos
simplistas do acompanhamento do trabalho recorrem aos números.
Ou seja, apenas observam quantos requerimentos foram aprovados e
que a Casa Legislativa ficou algumas sessões sem votar um
determinado assunto. Muitas vezes não percebem que é exatamente
o esgotamento do prazo regimental que dá a oportunidade para a
criação de uma peça legislativa. No caso, essa, implantada em Minas
Gerais, assim como a lei ambiental, são exemplos para o nosso
Estado. A matéria de hoje faz até uma comparação entre o conteúdo
das PPPs do nosso Estado e o do Governo Federal, concluindo que o
nosso é mais abrangente e oportuno para a nossa sociedade. Era
esse o registro que queria fazer, ressaltando a idéia de que é
fundamental termos uma agenda positiva para a produção legislativa
desta Casa. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Prezado
Deputado Miguel Martini, agradeço o aparte que V. Exa. me concede
neste momento. Antes de fazer um comentário sobre um assunto
importante, parabenizo a sua explanação, que traz à tona fatos que,
realmente, merecem ser apresentados.

Prezado colega, trago para a sua avaliação, e também como uma
contribuição para a sua brilhante fala, uma informação fundamental no
dia de hoje. Assistimos, mais cedo, ao Líder do PT, Deputado Rogério
Correia, fazer alguns questionamentos quanto aos procedimentos da
COPASA, que, como prática administrativa, celebra convênios com
Prefeituras para que estas, como parceiras e entes públicos
federativos que são, participem das suas ações. Assim, com mais
rapidez e eficiência será realizado o trabalho de saneamento básico
em Minas Gerais.

Estamos assistindo constantemente a algumas falas do PT
contrárias a essa prática da COPASA. O curioso é que o discurso do
PT não encontra respaldo sequer nas suas próprias Prefeituras.
Primeiro, não concordamos com afirmação feita de que a COPASA
não pode fazer convênio com os municípios e passar recursos para
eles, o que levanta suspeitas de que os Prefeitos do interior de Minas
Gerais não estariam em condições de gerenciar o dinheiro público.
Insinuam que essa prática de convênios entre a COPASA e os
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municípios seja um foco de corrupção.

Queremos colocar-nos solidários aos Prefeitos mineiros, homens
públicos que trabalham com muito esforço, dedicação, e, sobretudo,
num quadro político administrativo nacional confuso, com queda de
receita. Esses homens representam o povo; estão perto da
comunidade, junto com os Vereadores, passando as maiores
dificuldades. Não podem sofrer o tipo de insinuação de que Prefeito
que recebe dinheiro da COPASA para fazer obra, em princípio, é um
suspeito. Essa colocação do PT não tem o respaldo da maioria da
Casa.

E preciso deixar claro que esses Prefeitos que estão sendo
colocados como suspeitos por receberem verba da COPASA são os
mesmos Prefeitos que recebem verbas da merenda escolar, do SUS,
do ICMS, do FPM, de outras várias fontes, e que são aptos a
gerenciá-las. Mas, quando se fala em recursos repassados pela
COPASA, o PT quer ver corrupção, desvio e a má aplicação da verba.
Não concordamos com isso.

Nessa linha, é importante o que falei no início: os próprios Prefeitos
do PT não comungam com essa idéia e com essa prática defendida
pela bancada estadual. O Prefeito Pimentel, de Belo Horizonte, acaba
de deixar o Palácio da Liberdade, onde esteve fazendo um pedido ao
Governador de Minas - que a COPASA passe para a Prefeitura
R$15.000.000,00, a fim de que se possam licitar obras para resolver
problemas da Av. Mem de Sá, em virtude das últimas chuvas que têm
caído em Belo Horizonte. Trata-se da mesma prática que a COPASA
realiza com outros municípios de Minas Gerais.

Não acreditamos, e tenho a certeza de que o Governador Aécio
Neves também, que seja foco de corrupção a Prefeitura de Belo
Horizonte, por solicitar R$15.000.000,00, em ano eleitoral, para a
realização de obras. O Governador, acima dessas questões,
discussões e ataques gratuitos, não se negou a atender ao Prefeito da
Capital. Ele liberará esses recursos para que a Prefeitura de Belo
Horizonte possa resolver essa questão, que aflige a população da
Capital.

E esse tipo de visão administrativa institucional, essa comunhão de
esforços, que a COPASA quer fazer no interior. As aflições do Prefeito
da Capital são as mesmas dos Prefeitos do interior do Estado. Minas
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Gerais tem 853 municípios. Precisamos realmente descentralizar
as ações.

Procurei o Presidente da COPASA para conversar sobre essa
questão. Saí de lá muito tranqüilo e satisfeito. Primeiro, isso talvez
diga respeito apenas a 8% a 10% de tudo aquilo que a COPASA fará
realizar. Segundo, perguntei por que se faz essa parceria com a
COPASA. Respondeu-me dizendo que a Prefeitura normalmente tem
várias obras na região e também já tem o conhecimento de cada
dificuldade a ser traçada ali. Se fizer diferente, a obra será
completamente diversa daquela feita pela Prefeitura. Isso daria um
custo maior e muitos problemas.

Em muitos casos - não em todos -, esses recursos devem ser
alocados através de convênio com a Prefeitura, que tem melhores
condições de executar a obra com custo menor.

E preciso ressaltar que no convênio são ressalvadas determinadas
garantias e exigências que a COPASA faz, como de inspeção e de
verificação e acompanhamento da obra. Está-se delegando algo
inteligente e salutar, ou seja, está-se delegando àqueles que são do
local e conhecem aquela realidade, porque podem fazer melhor e a
um custo menor. Os interesses da COPASA estão garantidos pelo
convênio, pelo acompanhamento e pelas qualificações técnicas
exigidas pela COPASA.

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - V. Exa. trouxe um
argumento e um dado muito interessante, que é preciso ressaltar.
Muitas vezes, quando a COPASA faz convênio com um município,
está assumindo todo o serviço de abastecimento de água e esgoto
desse município. Aquele serviço vinha durante anos sendo gerido pela
Prefeitura.

Ora, é a Prefeitura que detém todos os elementos constitutivos
desse sistema. No primeiro momento, as obras de prolongamento e
de ampliação desses serviços eram municipais. E lógico que a
Prefeitura, como detentora anterior do serviço, está muito mais
capacitada a executá-lo, por conhecimento da situação. E obviamente
todo convênio e todo repasse de verba pública não são diferentes,
estão submetidos às regras de probidade administrativa e da licitação,
à fiscalização do Ministério, das Câmaras Municipais, da população e
da própria COPASA.
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Então, não vejo como o PT caminhar nessa linha, porque não é a

linha adotada pelo Prefeito da Capital, Pimentel, que procurou o
Governador para solicitar R$15.000.000,00 para que a Prefeitura
receba o dinheiro da COPASA e possa, ela mesma, executar o
serviço que o PT, na Assembléia, não quer que os outros Prefeitos
façam. Estão usando dois pesos e duas medidas, e essa não é uma
maneira coerente de agir. O PT precisa descer do palanque e assumir
a posição de governo. Ele tem a responsabilidade de governar,
viabilizar as práticas de governo e da administração, e não ficar
apenas na tribuna discursando, como se a eleição ainda não tivesse
acabado. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Antônio Carlos
Andrada.

Repudiamos a desconfiança "a priori" dos Prefeitos do Estado. Se
entrarmos nessa linha, sem dúvida nenhuma o Governo Federal não
repassará nenhum recurso para os Prefeitos, porque estão sob
suspeita. E conhecemos as dificuldades que os Prefeitos enfrentam,
como, por exemplo, o irmão do Deputado Dinis Pinheiro, que tem
tirado água da pedra, enfrentando dificuldades, e não pode, "a priori",
ser considerado suspeito. Se casos isolados aconteceram, não
podemos tomar o todo pela parte.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Ouvi atentamente as
explanações de V. Exa. e do Deputado Antônio Carlos Andrada.
Conheço um pouco sobre os convênios feitos entre a COPASA e as
Prefeituras. A COPASA faz a distribuição de água e, na maioria das
vezes, também a coleta e o tratamento do esgoto. Em várias cidades,
não foram feitas obras complementares de saneamento ou tratamento
de esgoto nem de suas avenidas, com a construção de interceptores.
Surgiram vários bairros novos, principalmente na Região
Metropolitana, e ficaram sem os interceptores que levam o esgoto da
área de coleta à área de tratamento. Todas as Prefeituras têm feito
esses convênios, que resultam de uma contribuição do Governo do
Estado para minimizar os problemas desses municípios e o impacto
da degradação ambiental feita pela própria COPASA. Na cidade de
Montes Claros, por exemplo, foi feita uma avenida sanitária com o
auxílio da COPASA, assim como em Betim, Contagem, Ipatinga,
Coronel Fabriciano; a mesma obra está sendo feita em Teófilo Otôni e
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será feita em Ribeirão das Neves. A maior parte das Prefeituras já
tentavam conseguir financiamentos federais, mas, depois desse
famigerado 2002, não se consegue mais nada em Brasília, e a
COPASA faz os convênios porque muitas Prefeituras já têm as
concorrências dessas obras para execução. E não se pode sobrepor
concorrência de uma outra obra para execução da COPASA, quando
se tem a concorrência já feita para a construção de avenidas
sanitárias, interceptores ou reparação de fundo de vale em vários
municípios.

Estranha-me que em Belo Horizonte todos tenham aplaudido. Há
cerca de oito anos, em Betim, talvez a pioneira nesse tipo de
convênio, feito, aliás, com intermediação do Ministério Público por
meio de termo de ajuste de conduta, ninguém reclamou, como
também ocorreu em Ipatinga. Mas agora, quando atingem as
Prefeituras em que o PT pretende colocar a mão e que, por
incompetência, jamais colocarão - o povo está vendo o que é essa
bandeira de esperança, que não tem nada de realização -, todos
pulam e berram. Esse pessoal é engraçado: não cuida do que é da
sua competência nem consegue canalizar dinheiro, porque os Bancos
têm mais atrativos, fazem melhor e dão condições, quem sabe, de até
criar contas no mundo afora. Para o povo mesmo não chega nenhum
dinheiro. Ninguém achou ruim, por exemplo, quando se rompeu
convênio no vale do Jequitinhonha, com bolsa-família criada
ilegalmente pelo Governador Itamar Franco, que utilizou dinheiro
destinado à construção de escolas a fim de confrontar o Governo
Federal, criando, assim, dificuldade para todas as outras regiões do
Estado. Mas, quando falam em fazer melhoria para a cidade, todos
desconfiam. De confiança, só os descamisados do PT, que bem
conhecemos. Entraram nesta Casa e, depois, saíram gordinhos,
rechonchudinhos, brilhantes, como talvez esteja o nosso Presidente.
Até hoje, a única compra e obra perfeita que conseguiu fazer foi a
compra do seu Airbus para viajar por este mundo. Aliás, não sei se
darão conta de pagá-lo, pois não sabem como tirar dinheiro da conta.

Queria parabenizar o Governo do Estado pela iniciativa, pois vem
fazendo reparação que há muitos anos faltava em Minas Gerais. O PT
foi o primeiro beneficiado em Minas Gerais, nas cidades de Betim e
Ipatinga. Depois, em Belo Horizonte, com o compromisso de manter
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parte das ações da COPASA em todo o Estado. Não vi ninguém
berrando nessa hora. Porém, quando mostram serviços em cidades
que pretendiam abocanhar, o pessoal fica querendo levantar críticas,
o que sempre faz sem razão, apenas com esperança, mas sem
realização. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Miguel Martini,
queria cumprimentar V. Exa. pelo belo pronunciamento que faz e,
ainda mais, cumprimentar as ações do Governador Aécio Neves no
que diz respeito à liberação de recursos para minimizar os problemas
provocados pelas chuvas.

O Deputado Antônio Carlos Andrada faz alerta muito importante.
Temos assistido nesta Casa a críticas dos parlamentares do PT à
COPASA, que está fazendo importante liberação de recursos para a
execução de obras fundamentais. Na verdade, o PT critica com medo
de que essas obras tragam benefícios e influenciem as eleições. Não
existe essa preocupação por parte da COPASA, do Governo ou
nossa. Queremos atender o povo mineiro e alertá-lo de que há muitas
deficiências, obras e questões que precisam ser executadas em nosso
Estado a fim de melhorar a vida das pessoas, sobretudo no que diz
respeito ao saneamento básico - ação preventiva de saúde de
extrema importância. Portanto, quando o Governo ou a COPASA
fazem, o PT critica, pretende inviabilizar as obras, com medo do
resultado eleitoral. Parece que o PT só pensa em eleição e voto.
Temos de pensar no povo agora, quando não há eleição para
Governador ou para Presidente da República. Infelizmente, no Brasil,
quase todo ano há eleição. E preciso observar o povo, fazer com que
os benefícios cheguem até ele, e não apenas pensar em eleição, em
estar no poder. De fato, o PT faz denúncias falsas ao criticar as obras
que a COPASA está fazendo, porque não há nada de conclusivo
contra essa empresa. O PT busca apenas manchar essas obras para
tirar proveito eleitoral, o que é profundamente lamentável.

Por outro lado, temos de cumprimentar o Governador Aécio Neves
pela rapidez com que libera os recursos e tenta minimizar os
problemas da Prefeitura desta Capital, governada pelo PT.

Mais uma vez, ressalto que é preciso alertar os mineiros, que devem
ficar espertos em relação a quem está denunciando e criticando obras
que os beneficiam. Não se pode denunciar alguém que quer melhorar
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a vida do povo deste Estado.

Não podemos conviver com essa realidade. Parabenizo V. Exa. e
deixo um importante alerta: o povo deve ficar atento. Quando se
fazem denúncias, devemos observar seu real interesse, pois o da
COPASA e do Governo do Estado é fazer com que o atendimento
chegue à população.

O PT está preocupado apenas com eleições, com votos e em
chegar ao poder, o que é lamentável. Parabéns, Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Zé Maia, V. Exa. faz uma
revelação que talvez seja o grande diferencial do Governador Aécio
Neves. Ele não está preocupado com partido político, com eleição,
mas com o que é melhor para o povo mineiro. Ele não foi eleito para
fazer discurso, mas para governar, para encontrar solução para os
problemas do Estado. Por isso, tem conseguido extraordinários
resultados.

O Governador Aécio Neves poderia ficar somente no discurso,
falando dos governos anteriores, que deixaram o Estado em
dificuldades financeiras, com um déficit de R$2.400.000.000,00,
R$2.500.000.000,00, porém, ele resolveu não olhar pelo retrovisor, e
sim buscar a maneira mais eficiente para fazer o benefício chegar à
sociedade. Para isso ele escolheu uma equipe extraordinária.

O Presidente da COPASA tem feito um trabalho fabuloso, e sua
ousada meta é fazer com que essa continue sendo a melhor
companhia de saneamento básico do País. Para isso é preciso
competência gerencial e administrativa e muita sensibilidade e
seriedade na aplicação dos recursos públicos.

Queria, mais uma vez, parabenizar o Governador Aécio Neves, seu
secretariado e sua equipe de Governo pelo extraordinário trabalho.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Zé Maia - Como há falta de quórum para a continuação
dos trabalhos, solicitamos, observando o cumprimento estrito do
Regimento Interno, que a reunião seja encerrada de plano.

O Deputado André Quintão - Não pode haver dúvida quanto a
acordo no parlamento. Houve acordo da Maioria com a Minoria, para
que o Líder da Maioria fizesse seu pronunciamento sem quórum, sem
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o estrito cumprimento do Regimento interno. Portanto, houve um
acordo político. E um precedente grave. Se a base do Governo não
cumprir o acordo, é um precedente que não contribuirá para os
trabalhos do Poder Legislativo.

Se continuarem insistindo, pediremos a verificação de quórum.
Solicito aos Deputados Neider Moreira e Zé Maia que retirem o pedido
em nome da palavra, e não do acordo, afiançada pelo Deputado
Miguel Martini. Palavra é para ser cumprida. Ou a Oposição não pode
apresentar seus argumentos? Se não puder, não deve fazer o acordo.
Quero saber se haverá acordo ou não. Solicito ao Deputado Zé Maia
que retire seu pedido de suspensão da reunião de plano.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, acordo nenhum supera
um Plenário vazio.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, retomarei a fala do
Deputado André Quintão. Não nos sentamos à mesa para fazer
qualquer acordo. Sou favorável a que a palavra seja mantida, pois
temos um entendimento: nem a base de apoio nem a Oposição estão
pedindo verificação de quórum. Assim, tanto a Oposição quanto a
Situação têm falado, apesar de o quórum ser inferior. Não houve
especificamente nenhum acordo para o caso, apenas um
entendimento que vem sendo mantido. A meu entender, a palavra
deve ser mantida, pois não temos medo de que falem.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, quero fazer um registro.
Estava na Comissão de Segurança Pública e não participei desse
entendimento. Ao chegar ao Plenário e ver a absoluta falta de quórum,
pedi o encerramento, como é praxe na Casa. Entretanto, não faço
qualquer objeção a que a palavra seja dada. Aliás, estamos no
parlamento, onde devemos parlar. Parlemos. Retiro minha questão de
ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado André Quintão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Sr. Presidente. Ontem,
tivemos em Belo Horizonte a presença da filósofa e grande intelectual
Marilena Chauí, que, citando Espinosa, fez menção à necessidade de,
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cada vez mais, a política ser despersonalizada e as instituições,
fortalecidas, para que, cada vez mais, Deputado Laudelino Augusto,
os representantes sejam constrangidos positivamente pelo bom
funcionamento das instituições, e não pelos bons valores que cada ser
humano pode e deve ter. A população não pode ficar sujeita a
avaliações e comportamentos de natureza subjetiva.

Faço questão de mencionar a belíssima palestra de Marilena Chauí
porque, nesse episódio de suspensão da decisão de cancelar o
Programa Bolsa-Escola do Governo Estadual, a instituição
Assembléia Legislativa saiu bastante fortalecida.

Faço questão de dizer isso para as famílias de Almenara,
Aricanduva, Carbonita, Felisburgo, Itinga, Jequitinhonha, José
Gonçalves de Minas, Palmópolis, Salto da Divisa, Turmalina,
Angelândia, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jacinto,
Joaíma, Leme do Prado, Rio do Prado, Santa Maria do Salto,
Veredinha, Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itamarandiba,
Jenipapo de Minas, Jordânia, Minas Novas, Rubim, Santo Antônio do
Jacinto e Virgem da Lapa, as quais eram atendidas por esse
programa. Essas 12.600 famílias, em março, tiveram a triste notícia do
cancelamento do Bolsa-Escola. O Governador voltou atrás em sua
decisão e, até que haja a incorporação delas em um processo de
negociação com o Governo Federal, o programa está mantido, e os
R$70,00 serão repassados para cada família.

Essa é uma vitória da Assembléia Legislativa, que recebeu a
denúncia, que correu atrás e que procurou documentos. A Oposição,
o Bloco PT-PCdoB procurou a Maioria desta Casa e conseguiu rever
uma decisão.

Na semana passada, disse aqui que não é vergonha para ninguém
voltar atrás em uma decisão. Erros administrativos, erros de avaliação
e decisões desconectadas de um processo de negociação
encaminhado por outra secretaria, tudo isso é possível na
administração pública. E o papel do Legislativo é fiscalizar. Assim, o
que o Deputado Miguel Martini trouxe para nós, ou seja, a palavra
oficial do Governo, tranqüilizando essas famílias, dizendo que há
determinação de não suspender o pagamento até que a evolução das
negociações aconteça com o Governo Federal, é uma grande notícia,
principalmente para as famílias pobres do vale do Jequitinhonha. A lei
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que esta Assembléia Legislativa votou e aprovou, criando o Bolsa-
Escola do Estado, mencionava o prazo de três anos, mas dizia que,
se as condições desfavoráveis continuassem para essas famílias, o
programa poderia ter continuidade. Portanto, não havia nenhum
empecilho para que o Bolsa-Escola continuasse a ser pago todo final
do mês a essas famílias. Considero o que o Governo Lula realizou e
conseguiu por meio da unificação dos programas sociais uma grande
sinalização do ponto de vista do avanço da qualidade e da quantidade
de políticas públicas. Não há dúvida de que a parceria do Governo
Federal com o Estadual e com os Governos Municipais pode-se
traduzir em melhores e mais eficazes políticas públicas. E muito bom
que, do ponto de vista até da integração constitucional, o cidadão
tenha programas cada vez mais bem dirigidos, em que a atividade-fim
seja sempre objeto maior do gasto público e não a atividade-meio, e
que a comunidade exerça sempre melhor o controle social e, no caso
dos programas de transferência de renda, em especial, sobre os
cadastros.

Portanto, unificar e integrar políticas do Governo do Estado e do
Governo Federal é importante, apesar de ser uma discussão agora
talvez secundária, porque o mais importante é a suspensão dessa
medida de cancelamento e os técnicos dos Governos Federal e
Estadual assentarem-se à mesa, cruzarem os cadastros e construírem
a base técnica para a decisão política que envolve o Governador, o
Ministro e o Presidente da República.

Volto a reiterar que tenho certeza de que, pelo que conhecemos do
compromisso do Presidente Lula com o vale do Jequitinhonha e do
Ministro Patrus Ananias com Minas Gerais e com o vale do
Jequitinhonha, ainda que o programa, no ano passado, priorizasse o
semi-árido e, este ano, priorize as regiões metropolitanas, haverá um
diálogo sério, sem transferência de responsabilidade. Deputado
Rogério Correia, tenho certeza de que não partiu dos Deputados
daqui ou do próprio Governo do Estado, mas, talvez, daquelas
lideranças mais radicalizadas do vale do Jequitinhonha,
conservadoras, a idéia de que a culpa pelo cancelamento de um
programa estadual é do Governo Federal. Isso é inadmissível na
política. Hoje, a verdade foi resgatada por um Deputado do Governo,
que disse que o Governo Estadual voltou atrás e está empenhado em
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promover um processo de negociação com o Governo Federal.
Com certeza haverá sensibilidade e disponibilidade do Governo
Federal em fazer a mesma coisa, de maneira séria e correta, de forma
que o Governo do Estado implante as políticas complementares.

Esse é o sentido maior. Volto a dizer que a denúncia, a decisão
revista e, principalmente, a possibilidade de o Governo Federal
assumir as famílias do vale do Jequitinhonha e de o Governo Estadual
implantar políticas complementares com recursos - evidentemente
num processo de negociação, com base técnica e política - é o
aspecto mais importante. Não há vencidos nem vencedores. A
Oposição fez a sua parte, a base do Governo na Assembléia foi atrás
e viabilizou uma alternativa, convencendo o Governador. Tinha
certeza de que ele não concordaria com a decisão tão drástica de
cortar unilateralmente 12.600 bolsas-escola de famílias pobres do
Estado de Minas Gerais. Portanto, todos somos vencedores.

Agradeço principalmente às famílias do Jequitinhonha, que
reclamaram e exerceram o seu direito de cidadania; aos Prefeitos da
região, em especial o da cidade de Carbonita, Marcos Lemos, e a
Prefeita de Araçuaí, Cacá, que juntaram-se a nós nessa empreitada
do Bloco PT-PCdoB.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
André Quintão. Em primeiro lugar, parabenizo V. Exa. E evidente que
houve uma vitória do movimento, que, aliás, procurou-o para fazer a
denúncia, posteriormente comprovada, de que o Governo havia, sim,
sustado um programa tão importante como o Bolsa-Escola para o vale
do Jequitinhonha. O Governo voltou atrás, e, assim, há uma vitória
dos que recebem o benefício.

Essa vitória se deve mais à denúncia feita por V. Exa., que tratou
essa questão, trouxe-a até à Assembléia Legislativa e fez com que o
Governo recuasse de um erro que cometeu, do que ao que foi dito
aqui pelos Deputados da Situação. Portanto, gostaria de parabenizar
V. Exa.

Mas esse não é o único erro que o Governo cometeu. Tem também
o erro da COPASA. Aliás, quando se fala em COPASA, há um arrepio
geral no Governo. Parece um assunto proibido. Tentei fazer um
debate na Comissão de Administração Pública sobre os contratos da
COPASA, mas, infelizmente, não consegui. Meu requerimento não foi
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aprovado na Comissão. Pediram que eu retirasse meu
requerimento porque, caso contrário, iriam derrotá-lo. Estou
chamando o Governo a fazer um debate democrático sobre o que é
esse contrato, para demonstrar que o contrato está errado. E esse o
debate que propus na Comissão de Administração Pública, mas,
infelizmente, não consegui. Apresentei, então, um requerimento na
Comissão de Defesa do Consumidor, onde foi aprovado por um
descuido da base do Governo, que não esperava a apresentação
naquela Comissão. Espero que a Presidente da Comissão convoque
essa reunião para fazermos esse debate com a COPASA sobre o tipo
de contrato que é feito.

Rapidamente gostaria de explicar o que temos criticado no contrato.
Não é aquilo que alguns Deputados quiseram colocar aqui, dizendo
que estamos contra a obra. Ninguém é contra obras. Evidentemente,
somos a favor das obras. O que estamos querendo é que a COPASA
seja a responsável pelas obras. Que as obras sejam feitas, mas que a
COPASA, como concessionária, se responsabilize por elas, licitando,
fazendo e fiscalizando as obras, pois é uma empresa capacitada
tecnicamente para isso. Na verdade, estamos fazendo a defesa da
obra e da COPASA, como concessionária.

O que tem acontecido? O Ministério das Cidades disponibilizou para
o País inteiro um montante de verba para saneamento básico, medida
ordenada pelo Presidente Lula. Na negociação dessa verba, entrou o
superávit primário excedente do ano passado, que foi remetido para
saneamento básico num acordo feito entre o Governo Lula e o FMI. O
dinheiro é oriundo desse excesso do superávit primário e, portanto,
será alocado em saneamento básico em todo o País; e de um dinheiro
da Caixa Econômica Federal, que fará financiamento, possibilitando
um grande programa de saneamento básico no Brasil. Outro dia, o
Presidente Lula falou sobre isso. Aqui em Minas Gerais, este ano,
esse dinheiro vai ser algo superior a R$500.000.000,00. O Ministério
das Cidades solicitou que a COPASA, que é a concessionária,
indicasse os municípios que deveriam entrar nesse programa. A
COPASA fez o levantamento e indicou os municípios que deveriam
constar nesse projeto que consiste, especialmente, em estação de
tratamento de esgoto e rede de esgoto, obras fundamentais para os
municípios. Esses municípios remeteram o planejamento para a
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COPASA, que fez o estudo do preço estimado de cada um,
procurando viabilizar que esses municípios tivessem essas obras. E
um contrato entre Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal
e o Governo do Estado, via COPASA. Agora, a COPASA aproveita os
municípios que já têm concessão e deseja renovar o contrato. A
COPASA renova por mais 30 anos seu contrato com o município no
que diz respeito à rede de esgoto e, em vez de a própria COPASA,
que tem capacitação técnica, fazer a licitação e a fiscalização, passa
em dinheiro para as Prefeituras. Quais são os problemas que
acontecem? A maioria dos Prefeitos são desonestos? Não. E evidente
que para fazer estação de tratamento de esgoto, rede de esgoto, as
Prefeituras não têm capacitação técnica. Têm capacitação para outros
tipos de obras como avenida sanitária, interceptores. Isso as
Prefeituras fazem e há repasse. Mas estamos falando de estação de
tratamento de esgoto e de nova rede de esgoto nos municípios.
Portanto, é um contrato em que a COPASA fica como concessionária
e repassa a concessão para os municípios, realocando a concessão.

E essa a discussão que estamos fazendo. Por isso fomos ao
Ministério Público solicitar que intermediassem esses contratos para
que a Caixa Econômica Federal só assine o contrato mediante a
exigência de que a COPASA, como concessionária, seja
responsabilizada por essa obra. E isso que estamos querendo, que a
obra seja feita a partir de uma fiscalização da empresa pública
COPASA, pela qual temos todo apreço, achando que está capacitada
para fazer isso.

Com relação ao caso que o Deputado citou da Av. Mem de Sá, é
outro assunto. Mem de Sá é a avenida do Bairro Santa Efigênia que
foi destruída por uma verdadeira enchente ocorrida na semana
passada.

Os Deputados não são obrigados a conhecer todas as avenidasda
Capital, porque não são Vereadores, mas a Av. Mem de Sá foi
completamente destruída com essa última enchente, inclusive sua
rede sanitária e o esgoto. Então, trata-se de uma obra de emergência,
que o Prefeito foi solicitar à COPASA para que agilizasse. Já existe,
na região de Santa Efigênia, nessa avenida, contrato entre a
Prefeitura e a empreiteira, feito a partir do processo de licitação. Por
isso, o Prefeito solicitou que essa obra de emergência fosse feita de
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um contrato já existente e já licitado. Não se trata de estação de
tratamento de esgoto nem de construção de novos processos de
esgotamento sanitário na Capital.

A estação de tratamento de esgoto do Arrudas é de
responsabilidade da COPASA, pois necessita de qualificação técnica
importante. Se não houver fiscalização por parte da COPASA, talvez
ocorram problemas de corrupção aqui e ali. Já arrolamos problemas
existentes. Pedimos ao Governo do Estado que volte atrás e faça o
contrato por intermédio da COPASA, empresa especializada no
assunto. Desejamos realizar esse debate na Comissão de Defesa do
Consumidor e esperamos que o Governo, em vez de se sentir
nervoso... Agradeço ao Deputado André Quintão. Quando o assunto
envolve a COPASA, há irritação.

O Deputado André Quintão* - Vejam como é o mundo. Estava
inscrito como orador, mas, elegantemente, concedi seis minutos ao
Deputado Alberto Bejani. Estou na tribuna para discorrer sobre uma
vitória desta Casa. Conseguimos rever a suspensão do pagamento de
12.600 Bolsas-Escola no Estado. Portanto, peço ao Deputado a
mesma sensibilidade demonstrada pelo Presidente, já que, de acordo
com o Regimento Interno, disponho de uma hora para o
pronunciamento. Foi feito acordo...

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Não existe acordo no
Regimento.

O Deputado André Quintão - Se V. Exa. quiser solicitar mais 45
minutos, continuarei na tribuna com prazer. Não havendo acordo,
falaria por mais 45 minutos, pois informalmente comprometemo-nos...

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - O tempo de V. Exa. já se
esgotou.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - Solicito-lhe o encerramento do tempo

permitido ao Deputado.
O Deputado André Quintão* - No final, o bom-senso prevaleceu.

Felizmente, as 12.600 famílias continuarão com atendimento. Poderão
ser incorporadas ao Bolsa-Família se houver evolução nas
negociações. V. Exa. afiançou que o Governo do Estado manterá
aplicação de recursos em programas complementares. A Assembléia
Legislativa funcionou, e foi uma grande vitória nossa. 0 Deputado



450
Alberto Bejani reclamou que hoje estávamos devagar,
devagarzinho...

• Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Quase parando.
• Deputado André Quintão* - As ações positivas deveriam ser

valorizadas. A vitória foi da Assembléia Legislativa. Que bom que essa
decisão foi revista, e a Oposição cumpriu seu papel. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alberto Bejani - Deputado André Quintão, em nenhum
momento deixaria de reconhecer a palavra concedida a mim por V.
Exa., homem determinado e que muito nos orgulha, pois se preocupa
com o trabalho. Não tenho nada contra ninguém desta Casa. Apenas
gostaria que o Regimento Interno fosse respeitado. Não existe acordo
que o supere. E muito fácil verificar, de plano, que não há 26
Deputados no Plenário.

O Regimento fala, também, que, com menos de 26 Deputados, a
reunião tem que ser encerrada.

O que não queremos permitir, Sr. Presidente, é que as palavras
continuem sendo colocadas contra o atual Governo, quando nós,
independentemente de partido, torcemos para que o Governo Lula dê
certo. Hoje não somos partidários, somos brasileiros. Queremos que o
Brasil caminhe de maneira correta.

Seria muito fácil chegar aqui e dizer a todos que, enquanto se fala
da COPASA, esquece-se da GTech, em Brasília; enquanto se fala da
COPASA, esquece-se do Waldomiro, em Brasília. Não falaremos isso.
Para quê? Quero apenas deixar claro que acredito no Governador
Aécio Neves, por sua seriedade, por sua determinação; acredito,
ainda, na boa intenção do Lula. Tomara Deus que eu não esteja
enganado. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.



451
ATA DA i 8 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
66/2003, EM 16/12/2003

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Domingos Sávio e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e esclarece
que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. O Presidente
convida o Deputado Paulo Piau para atuar como escrutinador. Feita a
apuração dos votos, é eleito para Presidente o Deputado Ricardo
Duarte e para Vice-Presidente o Deputado Domingos Sávio, ambos
por unanimidade. O Deputado Ricardo Duarte declara empossado
como Vice-Presidente o Deputado Domingos Sávio e passa a ele a
Presidência da reunião. O Deputado Domingos Sávio empossa na
Presidência o Deputado Ricardo Duarte e retorna a ele a direção dos
trabalhos. Em seguida, o Presidente designa o Deputado Paulo Piau
para ser o relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para reunião extraordinária, a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Domingos Sávio - Paulo Piau - Dalmo

Ribeiro Silva.
ATA DA 5° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 23/3/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Biliar, Dimas Fabiano e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Zé Mala, 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 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
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de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°s 2.500 a 2.502/2004. 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, 6 de abril de 2004.
João Bittar, Presidente - Padre João - Zé Maia.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15-

LEGISLATURA, EM 24/3/2004
Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alencar da Silveira Jr. e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da
Silveira Jr., 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 à discussão do Porto Seco de Desembarcação
Aduaneiro e à apresentação do trabalho "Aeroporto de Confins não é
Elefante Branco" elaborado pela empresa Atende. A Presidência
convida a tomar assento à mesa os Srs. Gilmar Alanis, Gerente
Executivo da Plataforma de Logística do Comércio Exterior,
representando o Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico; Roberto Fagundes, Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais; Délcio Antônio
Duarte, Consultor Técnico da Prefeitura de Belo Horizonte,
representando o Sr. Fernando Pimentel, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte; Tenente-Coronel Valdir Rodrigues Alves, Chefe da Divisão
de Inspeção Aeroportuária, representando o Major-Brigadeiro-do-Ar
Washington Carlos de Campos Machado, Diretor-Geral do DAC; os
Srs. Cáudio Figueiredo Salviano, Superintendente do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, e Tarcísio Mota Alexandre, Gerente de
Logística do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, representando
a INFRAERO; José Afonso Assumpção, Presidente da Líder Taxi
Aéreo; José Maurício Miranda Gomes, Diretor Financeiro da
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Associação Brasileira das Agências de Viagem - ABAV -; Stefano
Rodrigues de Pinho Tavares, Felipe WilIer de Araújo Abreu Júnior e
Hudson Brandão, Diretores da Empresa Atende. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar - André Quintão.

ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 25/3/2004
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Angelo, em que solicita seja ouvida nesta reunião uma denunciante e
seja encaminhado ofício ao Governador Aécio Neves, pedindo-lhe
agilidade e empenho das Polícias Militar e Civil na apuração dos fatos
que envolvem a operação policial realizada na Rodovia MG-10, em
25/2/2004, em Vespasiano, que culminou na morte da vendedora Ana
Paula Nápolis da Silva e em que foi ferido o Superintendente de
Operações da CEMIG; Durval Angelo, Biel Rocha e Mauro Lobo, em
que solicitam seja realizado debate público em 2/6/2004, para debater
a tortura e suas conseqüências na sociedade; e seja realizada
audiência pública para debater a atuação da Policia Militar na
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detenção de repórter cinematográfica da TV Minas, ocorrido em
22/3/2004, quando cobria acidente em fábrica de lonas no Município
de Sarzedo; Durval Ângelo, Roberto Ramos e Mauro Lobo, em que
solicitam seja encaminhado ofício às emissoras de televisão Record,
Alterosa e TV Minas, pedindo-lhes que enviem a esta Casa cópia de
todas as imagens gravadas no dia 22/3/2004, relativas à cobertura do
acidente ocorrido no Município de Sarzedo e à detenção de repórter
cinematográfica da emissora; Biel Rocha, em que solicita seja
encaminhada manifestação de repúdio ao Comando da PMMG pela
repugnante atuação do Ten.-Cel. da PM na detenção de repórter
cinematográfica da TV Minas, quando cobria acidente ocorrido no
Município de Sarzedo, em 22/3/2004. 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, 7 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

30/3/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Adalclever Lopes, Gil Pereira, Laudelino Augusto e
Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 a matéria constante na pauta e obter informações, em vista
do recente anúncio feito pelo Secretário de Transportes e Obras
Públicas da liberação de recursos para asfaltamento a ser feito em 50
municípios mineiros, sobre quais os municípios que serão
beneficiados, a existência de projetos de engenharia para as obras e a
abrangência dessa pavimentação asfáltica em cada município, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
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Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, e
Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG,
publicados no 'Diário do Legislativo" dos dias 25 e 27/3/2004. Passa-
se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
rejeição do Projeto de Lei n° 1.096/2003 (relator: Deputado Adaiclever
Lopes). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.28212003, no 1° turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Sidinho do Ferrotaco (em virtude de
redistribuição). Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.277/2003 (relator: Deputado Gil Pereira), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.517, 1.537, 1.546
e 1.549/2004. Passa-se à 3 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja encaminhada
cópia do relatório técnico da Comissão de Transporte sobre a vistoria
feita na MG-010, no trecho entre a serra do Cipó e Conceição do Mato
Dentro ao Diretor-Geral do DER-MG e sejam respondidas as
perguntas ali formuladas; Gil Pereira, em que solicita seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e
Obras Públicas para que a estrada que liga o município de Jaíba à
região do Lajedinho e Lajedão seja encampada pelo DER-MG e seja
posteriormente viabilizada sua inclusão no programa de asfaltamento
do Governo Aécio Neves e em que solicita ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG sejam
incluídas na segunda fase do programa de asfaltamento do Governo
as estradas de acesso ao Município de São Francisco, passando por
Pintópolis, Urucuia a Unaí, Bocaina a Guaraciama e a BR-135 a Patis,
e Célio Moreira, em que requer a realização de visita técnica às
propriedades da Rede Ferroviária Federal em Corinto, juntamente
com o Chefe do Escritório Regional de Belo Horizonte e
representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Câmara e da
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Prefeitura Municipal de Corinto. A seguir, o Presidente faz a leitura
do relatório técnico da Comissão sobre a visita realizada na MG-010,
no trecho entre a serra do Cipó e Conceição do Mato Dentro. Devido
ao não-comparecimento das autoridades convidadas, o Presidente
deixa de passar à fase da reunião destinada a ouvir convidados e
agradece e dispensa a participação do Sr. Ramon Victor César,
Gerente do Projeto Estruturador de Pavimentação de Acessos,
representando o Secretário de Transportes e Obras Públicas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Gil Pereira.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/3/2004
As 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Jô Moraes,
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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Haroldo Lima Bandeira, Prefeito
Municipal de Manga, e Virgílio Galeno de Faria Alvim, Presidente da
103a Subseção da OAB-MG, publicados em 27/3/2004. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.127/2003,
no 1° turno (Deputada Jô Moraes) e Projeto de Lei n° 1.297/2003, no
1 0 turno, (Deputado Paulo Piau). Passa-se à ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 87/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 0 Projeto de Lei n°961/2003 é retirado
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da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, aprovado pela Comissão. Os projetos de Lei n os 318, 871 e
87/2003 foram retirados da pauta por determinação do Presidente por
não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°5
2.293, 2.314, 2.324, 2.405, 2.425, 2.429, 2.443, 2.451, 2.466, 2.476,
2.516, 2.518, 2.535 e 2.571/2004 e rejeitado o Requerimento n°
1.128/2003. O Requerimento n° 2.486/2004 teve sua votação adiada
por deliberação da Comissão; os Requerimentos n o

s 2.490 e
2.512/2004 são retirados da pauta a requerimento da Deputada Jô
Moraes. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Na oportunidade,
o Presidente suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Domingos Sávio, Fábio
Avelar, Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BPSP) e da Deputada Jô
Moraes. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Fahim Sawan, em que solicita a
realização de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Saúde, para discutir o plano de carreira dos servidores da saúde do
Estado; da Deputada Marília Campos, em que solicita ao Presidente
da COPASA-MO cópia dos três últimos convênios dessa Companhia
assinados com o Município de Contagem; dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, em solicita ao Tribunal de Contas informações sobre a
existência de passivo mútuo entre o Estado e o INSS; Dalmo Ribeiro
Silva, Paulo Piau, Domingos Sávio e da Deputada Marília Campos,
em que solicitam seja constituída comissão especial para proceder a
estudo sobre a situação dos servidores estaduais não detentores de
cargo efetivo, relativamente ao regime previdenciário e à garantia de
seus direitos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Zé Maia - Jó Moraes.
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ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/3/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Padre João, 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 debater,
em audiência pública, os processos de reintegração de posse das
propriedades rurais que foram invadidas no Estado. Logo após,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax do Sr.
Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do INCRA-MG;
Ofício n° 286/2004, do Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e "E-mail" n° 355/GM, do Gabinete do
Ministro da Agricultura, publicados no "Diário do Legislativo" de
26/3/2004, e ofício n° 278/2004, do Secretário de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado n° "Diário do
Legislativo" de 27/3/2004. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, da
Mensagem n° 177/2004 na forma do projeto de resolução que
apresenta (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.268/2003
(relator: Deputado Márcio Passos). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.491 e
2.536/2004. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Gil Pereira (2), em que solicita a realização de reunião
desta Comissão, com os convidados que menciona, para obter
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esclarecimentos sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA - e pela Câmara Técnica de
Seguro e Crédito Rural, da Secretaria da Agricultura, e em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente desta Casa visando atender ao
pedido da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de
Qualidade - AMPAQ - para que seja realizado nesta Casa um fórum
de debate da agroindústria da cachaça de qualidade, e Padre João
(2), em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão
para discutir a aplicação do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - PRONAF - em Minas Gerais e seja realizada
audiência pública desta Comissão para discutir o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFRA -,
que será implementado pelo Governo Federal, por intermédio da
ELETROBRAS. A Presidência transforma a reunião em reunião
especial, com a finalidade de debater, em audiência pública, os
processos de reintegração de posse das propriedades rurais que
foram invadidas no Estado e registra a presença dos Srs. Marcelo
Gonçalves, Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária, e Marcos Abreu e Silva, Chefe do Departamento Jurídico da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Geria - FAEMG. O
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a
esta audiência pública, tece considerações iniciais e sugere que,
tendo em vista a ausência da maioria dos convidados, o assunto seja
debatido em outra reunião, a ser marcada após negociação da data
com os convidados. De comum acordo com os presentes, o
Presidente acata a sugestão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Padre João, Presidente - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 31/3/2004
As 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José
Milton e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão
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presentes, também, os Deputados Adalciever Lopes, Antônio Júlio,
Doutor Viana, Irani Barbosa, Ivair Nogueira e Sidinho do Ferrotaco.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, com convidados, o processo de
licenciamento da Mina Capão Xavier, de responsabilidade da MBR, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de Meio
Ambiente da COPASA-MG, prestando informações sobre o
Requerimento n° 1.619/2003, desta Comissão, publicado no "Diário do
Legislativo", de 26/3/2004, e fax do Sr. limar Bastos Santos,
justificando sua ausência nesta reunião. Passa-se à 3a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão em que
solicita realizar reunião para debater, em audiência pública, o Projeto
de Lei n° 651/2003; enviar ofício à FEAM solicitando cópia de todo o
processo de licenciamento da Mina de Mutuca, de responsabilidade
da MBR, e dos autos de infração sofridos pela empresa em Minas
Gerais; Maria José Haueisen, realizar reunião para debater, em
audiência pública, denúncias de crime ambiental no Município de
Inconfidentes; Doutor Ronaldo, realizar visita ao Município de
Cataguases para verificar "in loco" as obras de recuperação da
barragem de rejeitos da Indústria Cataguases de Papel; e Adalclever
Lopes, enviar notas taquigráficas desta reunião ao Juiz da 17 a Vara
Federal, ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público para as
providências cabíveis, tendo em vista as afirmações do representante
da MBR de que o bombeamento das águas da Mina Capão Xavier já
está sendo realizado e iniciou-se antes da concessão da licença de
operação. A seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários
para, em reunião especial, ouvir os seguintes convidados: Leandro
Quadros Amorim e Ricardo Carneiro, respectivamente, Gerente de
Meio Ambiente e Advogado da MBR; Bárbara Valadão Torres,
Gerente da Divisão de Extração de Minerais Metálicos da FEAM;
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Adriane Penna, Procuradora Jurídica da FEAM; Eneida da Costa,
Assessora da Presidência da FEAM; Raquel de Meio Vieira,
Consultora Jurídica da FEAM; Fernando Antônio Nogueira Galvão da
Rocha, Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio
Histórico Cultural; Shirley Bertão e Rodrigo Cançado Anaya Rojas,
Promotores de Justiça de Defesa do Meio Ambiente; Vereador Otávio
Freitas, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Nova Lima; Delze dos Santos Laureano e Ricardo
Santiago, respectivamente, advogada e autor da ação popular. Na
condição de autora do requerimento que deu origem ao debate, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen tece as 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. Prosseguindo, a Presidente
recebe do Sr. Ricardo Carneiro, cópia da Nota Técnica n° 350, de
24/3/2004, da Advocacia Geral do Estado, e do Sr. Fernando Galvão,
cópia de Ofício n° 716/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão - Doutor

Ronaldo.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 31/3/2004

Às lOhllmin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio, Irani
Barbosa e Roberto Carvalho, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Coelho, Chico
Simões, Fábio Avelar e Laudelino Augusto. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacifico, 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 debater a
proibição, pela COPASA-MG, do uso de equipamento eliminador de ar
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na tubulação do sistema de abastecimento de água, em
descumprimento da Lei n o 12.645, de 17/10/97, bem como apreciar a
matéria constante na pauta, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Rogério Barchetti Urrêa, Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré (publicado no
"Diário do Legislativo" em 26/3/2004); e do INMETRO-MG, informando
a impossibilidade de comparecimento do Sr. Antônio Mário Pinheiro
de Azevedo, na reunião. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 1.253/2003, no 1° turno (Deputada Vanessa
Lucas); Projeto de Lei n° 1.284/2003, no 10 turno (Deputado Roberto
Carvalho); Projeto de Lei n° 67912003, parecer sobre o Substitutivo n°
3 apresentado em Plenário, no 10 turno (Deputado Irani Barbosa).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Irani
Barbosa, que conclui pela rejeição do Substitutivo n° 1 ao Projeto de
Lei n° 679/2003, no 1° turno, a Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Vanessa Lucas. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.513/2004, da Deputada Ana Maria
Resende. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos da Deputada Lúcia Pacífico
solicitando sejam ouvidos na reunião os Srs. Luiz Roberto Vieira e
Maria do Céu Paixão Kupidlowski, Presidente do Movimento das
Donas de Casa; da Deputada Vanessa Lucas solicitando convidar o
Diretor do Sindicato das Indústrias de Carnes, Derivados e Frios de
Minas Gerais, o Diretor da Associação de Frigoríficos de Minas
Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal - AFRIG - e o Assessor para
Assuntos Tributários da AFRIG para a reunião que discutirá o Projeto
de Lei n° 896/2003; do Deputado Chico Simões solicitando a
realização de reunião da Comissão para debater a aplicabilidade da
Lei Federal n° 8.078, de 1990, em especial o cumprimento do art. 31,
que prevê a obrigatoriedade da precificação ou da etiquetagem dos
produtos colocados à venda nos estabelecimentos comerciais, e
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solicitando à COPASA a efetivação de ensaios, em conjunto com o
fabricante, sobre a utilização do aparelho "eliminador de ar",
concluindo pela sua eficácia quanto à economia na conta de água e
da retenção de possíveis contaminações; do Deputado Rogério
Correia solicitando a realização de audiência pública da Comissão,
para se debaterem os contratos relativos a renovações de concessões
de água e de assunção dos serviços de esgotamento sanitário entre
os municípios e a COPASA-MG; do Deputado Weliton Prado
solicitando a realização de audiência pública da Comissão, para se
debater o aumento de 57% das mensalidades do curso de Medicina
da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais no início deste
ano; do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja enviado ofício à
COPASA para responder a diversos questionamentos. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a
presença dos Srs. Vicente de Paula Lima, Superintendente Jurídico da
COPASA-MG; Vantuir Ribeiro, especialista em Hidráulica da
COPASA-MG, representando estes ao Presidente da COPASA-MG;
Reinaldo Pereira, sócio diretor da Dolphin Eliminadores de Ar; Luiz
Roberto Vieira e Maria do Céu Paixão Kupidlowski, Presidente do
Movimento das Donas de Casa, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
Deputados e aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Chico Simões - Leonardo Moreira.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA DA i& LEGISLATURA, EM 10/4/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

André Quintão e a Deputada Marília Campos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
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Deputada Marília Campos, declara aberta a reunião e, com base
no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a situação dos
metalúrgicos da cidade de João Monlevade e região, em especial a
escala de revezamento/tabela francesa, a terceirização, as horas
extras e a jornada de trabalho. Registra-se a presença dos Srs. Carlos
Alberto Calazans, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais;
Dirson Fraga de Assis, Advogado da Companhia Siderúrgica Belgo-
Arcelor; José Quirino dos Santos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico, Materia Eletrônico, Desenhos/Projetos e Informática de João
Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e São Domingos do
Prata; José Antônio de Lacerda, Presidente da CUT-MG, e João Paulo
Pires de Vasconcelos, ex-Deputado Federal, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado André Quintão, 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 parlamentares, dos convidados e demais
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Marília Campos.

ATA DA 2a REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/4/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado, Ivair Nogueira e Leonídio Bouças,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Neider Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que, nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d",
da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 26, a reunião se destina a proceder à
argüição pública dos seguintes títulares: Miguel Augusto Gonçalves de
Souza e Sra. Marinêz Fulgêncio Muda e, se possível, apreciar o
parecer do relator. A seguir, o Presidente solicita aos indicados que
façam uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e
profissionais, ressaltando aspectos que julgarem importantes de seus
currículos e os motivos que os levaram a candidatar à indicação. A
Presidência concede a palavra, pela ordem, ao Sr . Miguel Augusto
Gonçalves de Souza e a Sra. Marinêz Fulgêncio Murta; logo após,
passa a palavra ao relator, Deputado Leonídio Bouças, para que faça
seus questionamentos e concede a palavra aos demais
parlamentares. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente passa a
palavra ao relator, para que faça a leitura de seus pareceres, que
concluem pela aprovação da indicação dos titulares. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, convocada através de edital
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, ! residente - Weliton Prado - Ivair Nogueira.

ATA DA 48 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 1°14/2004
Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Célio
Moreira, Chico Simões e Domingos Sávio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre notícias veiculadas pela imprensa sobre
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corrupção na atual administração do Município de Alfenas e
registra a presença do Sr. José Wurtemberg Manso, Prefeito desse
município. Passa-se à 3 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério
Correia, em que requer seja enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil,
solicitando-lhe agilidade no inquérito policial que investiga denúncias
de corrupção no Município de Alfenas; Sargento Rodrigues, em que
pede sejam as notas taquigráficas da reunião encaminhadas ao
Procurador de Justiça Gilvan Alves Franco, Coordenador da
Promotoria Especializada de Crimes de Prefeitos, e ao Presidente da
Câmara Municipal de Alfenas, para que sejam tomadas as
providências cabíveis. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir o convidado e, na qualidade de autor do requerimento que deu
origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa-
se à fase de 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, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Zé Maia - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176/2004, publicada em 20/2/2004, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art. 62,
XXIII, 'b", da Constituição do Estado, o nome do Sr. Fuad Haddad
para membro do Conselho Estadual de Educação.

Após argüição do candidato por esta Comissão Especial, compete-
nos emitir parecer sobre a matéria.

Esta Comissão constatou, pelo ótimo desempenho do candidato,
que ele está apto a oferecer contribuição relevante ao Conselho
Estadual de Educação e à melhoria da educação no Estado.

Conclusão
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Pelos motivos apresentados, opinamos pela aprovação do nome

do Sr. Fuad Haddad para membro do Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N°176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176/2004, publicada em 20/2/2004, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art. 62,
XXIII, "b", da Constituição do Estado, o nome do Sr. Cid Veloso para
membro do Conselho Estadual de Educação.

Esta Comissão concluiu, à vista da ampla experiência e do
conhecimento demonstrados durante a argüição, que o candidato está
apto a desenvolver um profícuo trabalho no Conselho Estadual de
Educação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. Cid Veloso

para membro do Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.300/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n°

1.300/2003 pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho
Comunitário Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Desde a sua fundação, ocorrida em 1968, o referido Conselho

desenvolve relevantes atividades em prol das famílias de baixa renda,
assistindo-as nas áreas de educação, saúde e alimentação.

Com efeito, desenvolve projetos para atender às necessidades
emergenciais apontadas pela comunidade local e para dar assistência
ao menor e ao adolescente. Merece destaque, também, o incentivo às
atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

Com a finalidade de captar recursos para financiar as suas
iniciativas, procura firmar parcerias com outras entidades congêneres
e órgãos públicos.

Por isso julgamos oportuno e pertinente que ela seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.30012003.
Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 66/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, sendo a
primeira signatária a Comissão Especial da UEMG, a proposta de
emenda à Constituição em epígrafe objetiva acrescentar parágrafo ao
art. 199 da Constituição Estadual e dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/11/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em tela pretende introduzir

dois dispositivos na Constituição do Estado. O primeiro é o § 40 ao art.
199, que estabelece que normas específicas disciplinarão as relações
entre a administração pública direta e indireta do Estado e as
universidades públicas estaduais. O segundo dispositivo a ser
acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
-, cria a possibilidade de que as fundações educacionais que optaram
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por ser absorvidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e que se encontram atualmente na condição de agregadas à
Universidade façam nova opção, nestes termos: associar-se à UEMG,
visando ao estabelecimento de cooperação mútua, ou dela se
desvincular, ouvida a comunidade universitária.

A proposição objeto deste parecer resultou dos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão Especial para estudar e propor
alternativas para a implementação da UEMG, cujo relatório foi
produzido em novembro de 2003.

Fundamentada nos estudos elaborados pela Comissão Especial,
com as contribuições trazidas por representantes da Reitoria da
Universidade e das fundações agregadas, a proposta visa
precipuamente: primeiro, a criar uma regra clara que possa garantir,
na práxis das relações entre a administração e as universidades
públicas, a autonomia a elas conferida pelos arts. 207 da Constituição
Federal e 199 da Constituição Estadual; segundo, a oferecer uma
solução para o impasse jurídico-administrativo em que se encontra a
UEMG desde a sua criação, em face do não-cumprimento pelo Estado
do comando constitucional que determinou a absorção das fundações
educacionais que efetuaram a opção de integrar a Universidade,
prevista no inciso 1 do § 1° do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira.

Os arts. 207 da Constituição Federal e 199 da Constituição Estadual
conferem às universidades autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Contrariamente ao
disposto nas duas Constituições, as universidades públicas estaduais
vêm sofrendo cerceamento em sua prerrogativa de autogestão, ao ter
de se submeterem ao aparato normativo a que estão sujeitos os
demais órgãos do Estado.

A realização de obras, a locação de veículos, o exercício de
atividades de comunicação, a celebração de convênios, inclusive os
firmados com órgãos públicos, por parte das universidades estaduais
são exemplos de ações que, consoante a legislação atual, têm de ser
submetidas a autorizações e condições previamente determinadas,
com inevitável prejuízo da agilidade na condução das atividades das
instituições universitárias.

Assim, anuímos à inclusão de dispositivo constitucional que torne
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clara a necessidade de edição de lei específica para disciplinar as
relações entre a administração pública e as universidades estaduais,
como forma de garantir a elas a consagrada autonomia ditada nas
Constituições Federal e Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

O segundo ponto da proposta a ser analisado é a alternativa
constitucional engendrada pela Comissão Especial da UEMG para
possibilitar a formação de um vínculo voluntário entre as unidades
agregadas e a direção central da Universidade baseado na
cooperação mútua. Ficaria mantida a autonomia de cada instituição,
que permaneceria com personalidade jurídica própria. Paralelamente,
estaria preservada a possibilidade de absorção dessas unidades
quando houvesse manifesto interesse do Estado e da instituição,
desde que atendidos os requisitos e prioridades estabelecidos em lei.

Conforme o que determina a Lei n° 11.539, de 1994, as fundações
optantes deveriam permanecer na condição de agregadas até a sua
absorção, o que não ocorreu até então. O termo "agregado" expressa
uma situação transitória cujo prazo legal se expirou há vários anos. O
sistema de associação proposto consiste, na análise desta Comissão,
em uma alternativa viável para que, independentemente de o Estado
proceder à absorção, os "campi" do interior possam se integrar de fato
à Universidade, possibilitando o aprimoramento do ensino e das
atividades de pesquisa e extensão neles desenvolvidos, sob a
coordenação e supervisão acadêmico-pedagógica e administrativa da
Reitoria da UEMG.

Possibilita-se também, por meio da criação do mencionado sistema
associativo, uma melhor adequação das unidades do interior à missão
da Universidade quanto à criação de cursos e oferta de vagas, apoio
financeiro, estímulo à pesquisa, melhoria de bibliotecas e laboratórios,
programas de capacitação docente e assistência ao estudante na
forma de bolsas de estudos, estágios e outras formas de
financiamento estudantil. Essa modalidade de cooperação está, até
mesmo,n prevista no rol de propostas apresentado pela comissão
instituída na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior
para a criação de um novo modelo para a UEMG, constante no
relatório "A UEMG e a UNIMONTES em perspectiva". Essa
constatação reforça o mérito da proposição em análise, pois fica
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demonstrada a harmonia entre as vontades dos Poderes
Legislativo e Executivo quanto à medida a ser adotada para
reformatar o modelo da Universidade, de forma mais adequada à
conjuntura econômica do Estado.

Ademais, é importante ressaltar que permitir às unidades optantes
desvincularem-se da UEMG é uma medida justa para com essas
instituições. Algumas delas, após quase uma década e meia, tendo
seguido sua própria trajetória, já não manifestam interesse em ser
absorvidas. Por outro lado, a medida é saudável também para a
Universidade, que terá a oportunidade de replanejar sua estrutura de
forma a atender com mais eficácia à sua missão institucional.

Propomos a Emenda n° 1, com o objetivo de conferir maior
efetividade ao dispositivo que se pretende acrescentar. Sugerimos
fixar prazo equivalente ao determinado no art. 82, § 1°, 1 para efetuar a
nova opção. Inserido o prazo no corpo do próprio artigo, a norma não
dependeria de lei emanada do Poder Executivo para produzir efeito,
tornando-se, assim, auto-aplicável.

Tendo em vista que a Emenda n° 59/2003 já introduziu o art. 122 no
ADCT, alteramos para 123, no texto da Emenda n° 1, o número do
artigo que a proposta ora em análise intenta acrescentar.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 66/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se no art. 123 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADCT - da Constituição Estadual, acrescido pelo art. 20,
a expressão "no prazo e nos termos definidos em lei" por "no prazo de
cento e oitenta dias da promulgação da emenda que acrescentou
esse dispositivo".

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Paulo Piau, relator - Domingos Sávio -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 521/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, a proposição em
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epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Barroso o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice jurídico, constitucional
ou legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para
ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária,
nos termos do art. 102, VII, "d", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno com

área de 2.700m2, localizado no Município de Barroso. Pertencendo
outrora à Sociedade São Vicente de Paulo, foi adquirido pelo referido
município por meio de permuta e posteriormente doado ao Estado
sem que tenha sido registrado qualquer gravame na escritura pública.

Tendo-se em vista que o imóvel não está sendo utilizado, o Prefeito
de Barroso intenta seja ele transferido ao patrimônio municipal para
que possa nele instalar entidade assistencial.

Importa esclarecer que a Secretaria de Planejamento e Gestão
manifestou-se favorável à doação, nos termos da Nota Técnica n°
67/2003, pois o Poder Executivo não tem interesse na utilização do
imóvel.

A autorização legislativa, neste caso, decorre da exigência
consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária.

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

521/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 803/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em
pauta dispõe sobre a criação de zonas de perigo ambiental.

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda n° 1.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2, as quais
apresentou.

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

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva instituir zonas de perigo

ambiental, assim compreendidos os locais onde exista a possibilidade
de ocorrência de acidentes que possam causar dano ambiental de tal
magnitude que poderiam comprometer uma população ou um
ecossistema, O § 20 do art. 1 0 do projeto dispõe que as áreas de
cruzamento de rodovias com os rios utilizados para abastecimento
público serão declaradas como zona de perigo ambiental.

O art. 20 da proposição em tela estabelece que o Poder Executivo
procederá à análise e definirá os locais a serem declarados como
zona de perigo ambiental, estabelecendo a delimitação da área, o
grau de possibilidade de risco, os efeitos que esse perigo possa
causar, as condições de seu controle e os setores responsáveis pela
prevenção e pela execução do plano de ação na hipótese de acidente.
O art. 30 trata da sinalização dessas áreas,

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame
estribado na Constituição Federal, concluiu que à União cabe editar
normas gerais sobre o tema ambiental e aos Estados incumbe a
expedição de normas suplementares. Inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender às suas peculiaridades. Assim sendo, a pretensão de se
instituir zona de perigo ambiental enquadra-se na hipótese normativa
prevista no § 30 do art. 24 da Cada Magna de 1988.

A Emenda n° 1 apresentada por aquela Comissão substitui a
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expressão "zona de perigo ambiental" pela expressão "área de
risco ambiental".

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais atesta em seu
parecer que a proposição vem em resposta ao crescente número dos
acidentes rodoviários e ferroviários, com prejuízo do meio ambiente.

Com o objetivo de aperfeiçoar a proposição, a Comissão referida
apresentou a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2. A
subemenda procura eliminar do projeto o duplo sentido nas
expressões "zonas de perigo ambiental" e "área de risco ambiental",
substituindo-as pela expressão "áreas de risco para o meio ambiente".

A Emenda n° 2 altera a redação da alínea "a" do art. 3 0 e dispõe que
a sinalização prevista deverá conter o número de telefone da unidade
de emergência mais próxima do local.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos que
informar que a proposição em análise não provocará impacto
significativo nos cofres públicos. Poder-se-á aproveitar a máquina
administrativa estadual para fazer o mapeamento das áreas de risco
para o meio ambiente no Estado. Com relação aos recursos
necessários à sinalização, o custo é irrelevante em face do orçamento
do Estado.

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

803/2003 com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2,
apresentadas pela Comissão do Meio Ambiente.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°922/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Pastor George, tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Governador
Valadares o imóvel que especifica.

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e
Justiça apreciasse a matéria, foi ela encaminhada a este órgão
colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.
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Em 11/9/2003, a Comissão de Constituição e Justiça baixou em

diligência o projeto ao Secretário de Estado de Governo, a fim de que
informasse a esta Casa se o referido bem está desafetado de
destinação pública e se há óbice a sua transferência.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição compõe-se de terreno urbano, com

área aproximada de 11 .000m 2 e benfeitorias, onde funcionava a
Escola Estadual Antônio Rodrigues Coelho. A finalidade da doação do
terreno é a construção de um centro social comunitário com quadras
poliesportivas.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa almejada, controle
sobre os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este
parlamento, atende ao disposto no art. 18 da Constituição Estadual e
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitação e contratos da administração pública.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição 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, conforme determina a 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
o § 20 de seu art. 105, que prevê a necessidade de autorização para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Estado.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantias, uma vez que o art. 20 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado.

Mencionamos, por fim, que integra os autos do processo a Nota
Técnica n° 6/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, na qual consta a manifestação favorável à doação, tendo em
vista o fato de a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual o
imóvel está vinculado, ter concordado com a sua transferência de
domínio. O referido documento sugere, no entanto, a alteração na
área a ser doada, que deverá ser de 13.095,00m2, o que nos faz
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apresentar emenda ao art. 1 0 do projeto.

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

922/2003, no 1° turno, com a Emenda n° 1, nos termos que se
seguem.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Governador Valadares o imóvel de propriedade do Estado situado na
Rua Lincoin Byrro, n° 1.771, com área de 13.095,00m 2 e benfeitorias,
desmembrado da área de 25.200,00m 2, registrado sob o n° 27.966, a
fls. 51, do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Governador Valadares.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de um centro social comunitário..

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Mauro Lobo - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.003/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
tem por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar à Santa Casa de
Caridade de Guaranésia o imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VIII, "d",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder autorização legislativa ao DER-MG para que

possa doar à Santa Casa de Caridade de Guaranésia o imóvel
constituído de terreno urbano com área de 6.000m 2, que lhe foi doado
em 1963 para instalação do Núcleo de Conservação da 24 1 CKG.

Esse objetivo foi cumprido até ser desativada essa unidade de
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administração, cessando-se, assim, os motivos que ensejaram a
doação.

Desde 1999 o imóvel é utilizado pela Prefeitura Municipal de
Guaranésia mediante celebração de contrato de cessão de uso, com
vigência até 2004, cuja administração está de acordo com a sua
rescisão amigável, levando-se em conta a finalidade de cunho social
da pretendida doação.

A autorização de que trata a proposição em tela é necessária em
decorrência da exigência constante no § 2 0 do art. 105 da Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Quanto ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente do acato do projeto de lei, afirmamos que a
pretendida doação atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos e, por não acarretar
despesas para o erário, evidentemente não causa impacto na
execução da lei orçamentária.

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

1.003/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - José Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.221/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a obrigatoriedade de fazer constar, na rotulagem dos
alimentos produzidos e embalados no Estado, a identificação e a
quantificação da gordura "trans" presente em sua composição.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de Saúde,
que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 e pela
rejeição da Emenda n° 1, apresentada anteriormente.
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Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer

nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição sobre a qual nos debruçamos visa tornar obrigatória a
inclusão de informações sobre a presença e a quantidade de gordura
"trans" nos rótulos dos alimentos que as contenham, produzidos ou
embalados no Estado.

Argumenta o autor da proposição que, segundo dados comprovados
por conceituadas instituições da área de saúde da comunidade
científica mundial, as gorduras "trans" podem trazer danos para o
organismo, pois aumentam os níveis do colesterol LDL - mau
colesterol - e reduzem o nível do colesterol HDL - bom colesterol -,
podendo ocasionar doenças cardiovasculares.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza
jurídico-constitucional à sua tramitação. Informou que projeto similar
tramita no Senado Federal e que a "Food and Drug Administration" -
FIDA -, órgão do governo americano responsável pela fiscalização dos
alimentos e drogas comercializados naquele mercado, também está
adotando medidas similares àquelas previstas no projeto. Entendeu,
também, que a proposição encontra amparo na Lei Federal n° 8078,
de 11/9/1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, pois estabelece como direito básico do consumidor a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como os riscos que apresentam.

Finalmente, com objetivo de aprimorar a matéria, apresentou a
Emenda n° 1, que estabelece sanção em caso de descumprimento
das normas nela previstas.

A Comissão de Saúde, ao analisar a proposição quanto ao mérito,
teceu importantes comentários. Afirmou que a matéria está em
consonância com os ditames legais do Código de Saúde do Estado e
que, durante a tramitação do projeto nesta Casa, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA -, por meio da Resolução RDC n°
360, de 23/12/2003, estatuiu a obrigatoriedade de informação sobre a
presença e a quantificação de gorduras "trans" nos rótulos dos
alimentos, determinando que o descumprimento dessa determinação



479
constitui infração sanitária sujeita aos dispositivos da Lei n° 6.437,
de 20/8/77, que configura infrações à legislação sanitária federal.

Por esses motivos, propôs o Substitutivo n°1, adequando o projeto
às normas técnicas existentes sobre o assunto, rejeitando, por sua
vez, a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
proposição guarda o devido mérito. Primeiro, porque zela pela saúde
do cidadão mineiro; e, segundo, por possibilitar ingresso de recursos
para o tesouro estadual. Esses recursos são os advindos das
penalidades aplicadas aos infratores, segundo o disposto no art. 33 da
citada Lei Federal n°6.437, de 20/8/77.

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

1.221/2003 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, oferecido pela
Comissão de Saúde, e pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice jurídico,
constitucional ou legal à sua tramitação, tal como apresentada, vem
ela agora a este órgão colegiado para ser apreciada pela ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela trata de conceder autorização legislativa

para transferência de bem público do Estado para instituição de
ensino público, constituído de terreno com área de 60ha situado no
Município de Caldas, com o fim expresso no art. 20 de abrigar o
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"campus" universitário.

De acordo com o art. 3 0 da proposição, a UEMG, donatária do
imóvel, poderá aliená-lo, desde que o produto da alienação seja
aplicado no desenvolvimento do ensino superior; e, segundo o art. 4 0 ,
ele reverterá ao patrimônio do Estado se lhe for dada finalidade
diversa daquela estabelecida na lei autorizativa de doação.

Esclarece o autor da matéria que o imóvel em referência foi
adquirido pelo Estado de Minas Gerais em 1984, por meio de Cada de
Adjudicação, em decorrência de herança jacente. Como até o
presente, não lhe foi dada destinação, há risco de invasão iminente.

A autorização legislativa, no caso em apreço, decorre da exigência
consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a anuência do Poder Legislativo.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária; representa
tão-somente uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

1.396/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Jayro Lessa -

José Henrique - Chico Simões - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 183/2004, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que
especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da

fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel constituído por
terreno com área de 4.326,52m 2, que será destinado a abertura de via
pública.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 20 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar,
ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado.
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente do
Tesouro, o que será amplamente compensado pelos benefícios que
terão os moradores de Taiobeiras.

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

1.39812004, no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - Jayro Lessa - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.399/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 18412004, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Doresópolis o imóvel
que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
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fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII,
"d", c/c O art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida proposta é regulamentada pela Lei Federal n° 4.320, de

17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal; o § 2 0 do art. 105 da
mencionada lei estatui que a movimentação dos valores componentes
do ativo permanente do Estado depende de autorização legislativa.

Esta iniciativa vem, portanto, prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado faça reverter ao Município de
Doresópolis bem público oriundo de doação com encargo, que não foi
cumprido.

O descumprimento do encargo adscrito ao instrumento de doação
do imóvel fundamenta a sua retomada ou a sua reversão ao
patrimônio do município, porque reza a doutrina que o inadimplemento
acarreta para o donatário a perda do direito real sobre a coisa.

Assim sendo, a transferência de domínio do Estado para o
Município, intenta, no caso, cumprir o mandamento da lei e os
princípios consagrados pela jurisprudência. Além do mais, ela não
acarreta despesas para os cofres públicos nem tem repercussão na lei
orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto de
vista financeiro e orçamentário, ao projeto de lei que pretende tornar
possível a sua efetivação.

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

1.399/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Mauro Lobo -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 185/2004, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Descoberto o imóvel que
especifica.
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Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria pela ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é representado por terreno

com área de 660,00m2, que será utilizado para instalação do Setor de
Cultura, Lazer, Turismo e Desportos da Prefeitura Municipal de
Descoberto.

A medida proposta está determinada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, cujo § 2 0 do art. 105
estatui que a movimentação dos valores componentes do ativo
permanente do Estado deve ser realizada somente se houver
autorização explícita do Poder Legislativo.

Devemos ponderar que a proposta contida no projeto de lei em tela
não ocasiona aumento da despesa nem incremento de receita nas
contas públicas; não causa, portanto, impacto no orçamento do
Estado. Assim, embora o negócio em causa represente uma redução
do ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, não
encontramos óbice financeiro-orçamentário à sua aprovação.

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

1.400/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Mauro Lobo -

Chico Simões - Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.401/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Corinto o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice jurídico,
constitucional ou legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão
colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e
orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d", c/c O art. 180, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto trata de conceder autorização legislativa para transferência

de bem público do Estado para o Município de Corinto, constituído de
terreno com área de 1 .276,64m2, situado no Bairro Gomes Carneiro,
na sede do município, e que está sendo utilizado como via pública,
que facilita o acesso da população de bairros periféricos ao centro da
cidade.

Importa esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e a Secretaria de Estado da Educação, à qual se encontra
vinculado o imóvel, manifestaram-se de forma favorável à doação em
tela.

A Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
exige, no § 20 do art. 105, autorização legislativa para a
movimentação dos valores componentes do ativo permanente do
Tesouro.

Assim, por representar apenas uma mudança no ativo permanente
do balanço patrimonial do Estado, o negócio jurídico a que alude o
projeto não acarreta despesas para os cofres públicos e nem causa
impacto na lei orçamentária.

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

1.401/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.410/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
1.410/2004 pretende alterar a Lei n° 14.937, de 23112/2003, que trata
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do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/2/2004, foi,
preliminarmente, a proposição distribuída à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria e apresentou-lhe a Emenda n° 1. Cabe agora a
esta Comissão emitir o seu parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em questão altera a redação do art. 11 da Lei n°

14.937, de 23/12/2003, que disciplina a cobrança do IPVA, propondo
viabilizar o pagamento do imposto em até 12 parcelas mensais e
consecutivas. Atualmente, a legislação possibilita o pagamento do
imposto em quota única ou em até três parcelas, seguindo o
calendário publicado pela Secretaria da Fazenda, obedecendo a um
escalonamento que leva em conta o final de placa do veículo.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não representa
perda de receita, haja vista que a alteração pretendida diz respeito
única e exclusivamente à arrecadação do tributo, que passaria a ser
parcelado em até 12 vezes. Dessa forma, não estaria sendo ferido o
disposto na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a obrigatoriedade de
o Poder tributante demonstrar que as metas orçamentárias serão
alcançadas mesmo que seja concedida a renúncia ou, então, de
aumentar a arrecadação de modo a cobrir o valor renunciado.

No entanto, a proposição afeta diretamente o fluxo de caixa do
Estado. E sabido que, em virtude da crise ecorômica em que
vivemos, no início do ano, o Estado tem a necessidade de pagar
diversas despesas do exercício anterior, entre elas o 13 0 salário dos
servidores. Na atual conjuntura de escassez, os recursos oriundos da
arrecadação do IPVA são imprescindíveis na composição do caixa
estadual.

O orçamento aprovado para o exercício de 2004 prevê uma receita
de IPVA de R$842.677.202,00, que representam 6% da receita
tributária do Estado. De acordo com dados da Contadoria Geral do
Estado, até fevereiro já haviam sido arrecadados R$599.842.034,00,
representando 71% do montante previsto.

Finalmente, vale ressaltar que o produto da arrecadação do IPVA é
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repartido entre o Estado e o município onde o veículo está
licenciado, na proporção de 50% para cada um, de forma que a
aprovação do projeto em tela afetaria diretamente as contas
municipais.

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

1.410/2004.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 307/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 307/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Capinópolis.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma apresentada.
Retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 102, VII, "d", c/c o art. 189, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A autorização legislativa prévia à alienação de bens imóveis do

patrimônio do Estado decorre da exigência consignada no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, e
no § 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

O imóvel em causa é constituído de terreno com área de 21 .200m 2 e
está ocupado, em parte, por famílias carentes, motivo pelo qual o ente
municipal reivindica o seu domínio para regularizar a posse dos
ocupantes e construir no restante da área um centro de esportes e
lazer. Assim, dar-lhe-á utilização compatível com o interesse público,
satisfazendo um dos mais significativos requisitos para alienação de
haveres integrantes do patrimônio estatal.

Reiteramos, portanto, o entendimento formalizado no 1 0 turno,
quando este órgão colegiado considerou que o projeto de lei não
acarreta ônus financeiro para o Estado nem repercussão na lei
orçamentária, não havendo dispositivo legal que possa obstar a sua
aprovação na Casa.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
30712003, no 20 turno.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°871/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 87112003
institui a política estadual de descentralização de emissão de carteiras
de identidade - Identidade na Escola.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 178 do Regimento Interno.

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

Ao instituir a política estadual de descentralização de emissão de
carteiras de identidade - Identidade na Escola -, o projeto em análise
assegura, de forma rápida e confiável, a identificação civil de
estudantes regularmente matriculados na rede estadual ou municipal
de ensino. Para tanto, prevê que uma comissão formada por
profissionais aptos a emitir carteiras de identidade deverá percorrer,
anualmente, as escolas estaduais e municipais previamente
cadastradas para esse fim.

A matéria é de grande relevância social, não somente pelo fato de
proporcionar o acesso ao documento de modo não burocrático e ágil,
mas também porque oferece ao estudante a oportunidade de se
identificar devidamente.

A modernidade trouxe consigo o sentimento de liberdade e de
crescimento, incentivando os jovens a buscar mais autonomia. Ainda
que, de acordo com a legislação vigente, sejam considerados
incapazes e dependentes, realizam uma ampla gama de atividades.

Estar identificado hoje é tão necessário como estar alimentado. Não
somos ninguém se não provarmos quem somos e de onde viemos.

Destarte, a matéria proposta atende à necessidade de todo cidadão,
jovem ou idoso, estar, para sua própria segurança, identificado,

rÀ'



488
devendo o Estado se fazer presente pela obrigação constitucional
de oferecer segurança a todos.

Dessa forma, concordamos com a proposta do Deputado Weliton
Prado, aperfeiçoada pelo Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei

n°871/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Paulo

Piau - Jô Moraes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°871/2003

Institui a política estadual de descentralização de emissão de
carteira de identidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada a política estadual de descentralização de

emissão de carteira de identidade no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - A política estadual de que trata o "caput" deste
artigo tem por objetivo facilitar a expedição de carteira de identidade
ao estudante regularmente matriculado nas redes estadual ou
municipal de ensino.

Art. 20 - O Estado assegurará ao estudante o acesso facilitado à
expedição da carteira de identidade, preferencialmente nos
estabelecimentos de ensino.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.224/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Santana dos Montes o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, retorna a proposição agora a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do ad.
189, c/c o art. 102, VII, 'd", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa
para doar ao Muinicipio de Santana dos Montes o imóvel constituído
de terreno urbano com área de 360m 2, com o propósito de ali se
implantar uma unidade de saúde.
Tendo em vista a implantação da política estadual de

descentralização das ações de saúde, entende-se que a pretendida
doação do imóvel visa a regularizar uma situação de fato, de modo
que o donatário fique desimpedido de investir recursos próprios para a
gestão e manutenção da unidade de atendimento sob sua
responsabilidade.

Tal autorização decorre do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitação e
contratos da Administração Pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, vale dizer, não gera
qualquer impacto no orçamento do Estado, embora represente ela
uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial.

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

1.224/2003 no 20 turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N°

87/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na
organização judiciária do Estado e dá outras providências.

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, a proposição
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recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade na forma do Substitutivo n° i, que apresentou.

Em seguida, o projeto tramitou por este órgão colegiado e pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1.

Em Plenário, foi apresentado pelo Deputado Célio Moreira o
Substitutivo n° 2, sobre o qual compete a esta Comissão pronunciar-
se.

Fundamentação
O Substitutivo n° 2 assegura ao jurado que participe de tribunal do

júri no Estado o direito a receber diária para fazer face a despesas
com transporte e alimentação, nos termos que dispuser o regulamento
da lei.

Conforme a justificação que acompanha o referido Substitutivo, o
fato de não ser a função remunerada não significa que o jurado tenha
que assumir as próprias despesas com transporte e alimentação.
Assim, o Estado deveria conceder a ele uma diária, para que possa
deslocar-se e alimentar-se condignamente enquanto estiver à
disposição do Tribunal do Júri.

Entretanto, não obstante a nobre intenção do autor do substitutivo,
discordamos de sua proposta.

No que tange às despesas com deslocamentos, a matéria já está
contemplada no Substitutivo n° 1, que estatui que o "Estado
assegurará transporte ou estacionamento gratuito ao jurado que
participe do Tribunal do Júri, mediante requerimento do mesmo.".

Quanto às despesas com alimentação, a assessoria deste Relator
fez, em 9/3/2004, contato telefônico com o Sr. Raimundo Adriano da
Silva, Presidente da União dos Jurados do Brasil - UNIJURB -, e
fomos informados de que a alimentação dos jurados, enquanto estão
à disposição de tribunal do júri, já é fornecida e custeada pelo
Judiciário. Ademais, parece-nos que se trata de medida desarrazoada,
porquanto é fato notório que o jurado, nessas ocasiões, deve manter-
se incomunicável, não podendo, portanto, deixar o recinto a ele
reservado nas dependências do fórum para se alimentar em
estabelecimentos comerciais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2.
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Sala das Comissões, 6 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Paulo

Piau - Jã Moraes.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°3 AO PROJETO DE LEI N°

679/2003
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

tem como objetivo obrigar as distribuidoras de combustíveis a instalar
lacres eletrônicos de proteção nos tanques dos postos da rede
distribuidora e dá outras providências.

Durante a tramitação da matéria no 1° turno, foi apresentado em
Plenário o Substitutivo n° 3, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Assim sendo, nos termos do art. 188, § 2 0, do Regimento
Interno, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
o substitutivo mencionado.

Fundamentação
Após inúmeros debates e aprofundado estudo do projeto em apreço,

quando da sua análise pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, foi ele aprovado na forma do Substitutivo n° 2. A
distribuição de combustíveis nos últimos anos vem merecendo a
atenção de toda a sociedade em face das inúmeras irregularidades
praticadas no mercado, especialmente a adulteração do produto tanto
na origem quanto no destino. Essas práticas abusivas têm causado
incontáveis prejuízos aos consumidores, bem como ao Tesouro
Estadual, devido à evasão de receita tributária. Não obstante isso,
instalou-se no mercado uma concorrência desleal, que beneficia os
fraudadores em detrimento dos empresários honestos, que buscam o
lucro justo e acabam sendo prejudicados por procedimentos ilegais.

Vislumbra-se que o Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, fruto da cuidadosa análise do Deputado
Chico Simões, aprimorou muito o projeto original. As determinações
nele contidas produzirão, certamente, efeitos positivos no controle da
qualidade dos combustíveis distribuídos no mercado, de forma a
preservar os interesses da população. Os instrumentos exigidos -
lacres - têm-se mostrado os mais eficientes na fiscalização do
mercado. Evidencia-se, com as medidas sugeridas, um mais rigoroso
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controle daqueles que se aventurarem a violar as regras ora
impostas. Ademais, conforme consta em vários dispositivos do
projeto, atribui-se às distribuidoras, que detêm melhores condições
econômicas, a obrigatoriedade de manter sob permanente vigilância o
combustível entregue na rede distribuidora.

Por essas razões, entendemos que os direitos tanto dos
consumidores quanto de outros segmentos do mercado - incluindo o
poder público - estão plenamente contemplados no Substitutivo n° 2, o
que nos leva a não acolher o Substitutivo n° 3, mesmo reconhecendo
que o seu objetivo é também evitar as constantes fraudes que
ocorrem na distribuição de combustíveis. A colocação de lacres, por
exemplo, já foi disciplinada na Portaria n° 248, de 31/10/2000, da
Agência Nacional do Petróleo - ANP -, que também na Portaria n° 309,
de 27/12/2001, cuidou de estabelecer outros critérios mais rígidos de
proteção ao consumidor.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 3

ao Projeto de Lei n° 679/2003.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Irani Barbosa, relator - Chico Simões -

Leonardo Moreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 6/4/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Arlen Santiago, dando ciência de que estará ausente
do País no período de 7/4/2004 a 26/4/2004. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra.
Maria Helena Arruda, ocorrido em 174/2004, entre Bom Despacho e
Martinho Campos. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Lourdes
Ricardo de Oliveira, ocorrido em 30/3/2004, em Santo Antônio do
Monte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Carlos Bravo, ocorrido em 1 0/4/2004, em Juiz de Fora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.

Idalina Vieira Silva, ocorrido em 31/3/2004, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Comandante-Geral da PMMG por designar

a Ten.-Cel. Luciene Albuquerque Magalhães para assumir o comando
de um batalhão da PMMG (Requerimento n° 2.307/2004, da Deputada
Jô Moraes);

de congratulações com a nova diretoria da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - ASPRA-PM-13M
(Requerimento n°2.392/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Comando da 137 a Companhia de Policia
Militar, em Ouro Fino, pelo transcurso do 15° aniversário de sua
criação (Requerimento n° 2.461/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Município de Araporã pelo aniversário de
sua emancipação política (Requerimento n° 2.500/2004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Riachinho pelo aniversário de
sua emancipação política (Requerimento n° 2.501/2004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Lagoa Grande pelo
aniversário de sua emancipação política (Requerimento n°
2.502/2004, do Deputado Antônio Andrade).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 71412004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise, Dalmo
Ribeiro Silva e Alencar da Silveira Jr.

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência:
Mensagens n

o
s 200, 201, 202 e 203/2004 (encaminham o Veto Parcial

à Proposição de Lei n° 15.956, os Projetos de Lei n°5 1.537 e
1.538/2004 e o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004,
respectivamente), do Governador do Estado - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.539
a 1.547/2004 - Requerimentos n os 2.667 a 2.678/2004- Proposições
não Recebidas: Requerimentos do Deputado Chico Simões (3) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Política
Agropecuária, de Administração Pública, de Transporte, de Assuntos
Municipais e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Laudelino Augusto,
Dalmo Ribeiro Silva e André Quintão e da Deputada Maria Tereza
Lara - Questão de ordem - 2 a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura
de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
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 - Antônio Andrade - Adalclever Lopes -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
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Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 14li12min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, recebi hoje, em meu
gabinete, manifestações de algumas Câmaras Municipais de Minas
Gerais, principalmente do Norte de Minas. Todas elas procuram
espelhar-se na Assembléia Legislativa, símbolo máximo do Poder
Legislativo em Minas Gerais. Até mesmo esperam uma palavra desta
Casa sobre uma decisão do Superior Tribunal Eleitoral que reduziu,
em pleno processo eleitoral, o número de vagas de Vereadores nas
Câmaras Municipais.

Não quero entrar no mérito, mas entendo que todo processo político
em nosso País merece uma reflexão mais profunda, uma discussão
mais abrangente e demorada, com mais substância e profundidade.

Faço coro com as Câmaras Municipais, principalmente dos
municípios que têm cerca de 30 mil habitantes, porque, em pleno
processo eleitoral, o Supremo já emitiu jurisprudência a respeito de
todas as dúvidas e problemas que possam acometer as eleições
deste ano.

Em pleno processo eleitoral, o Supremo diminuiu substancialmente
o número de vagas nas Câmaras Municipais. Isso aconteceu de forma
injusta e errada. Municípios com 80 mil habitantes terão o mesmo
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número de vagas nas Câmaras Municipais que os municípios com
4, 5 ou 6 mil habitantes. Esse processo atropela o processo eleitoral
em andamento e configura um verdadeiro golpe contra os Vereadores
do País e de Minas Gerais.

Sr. Presidente, solicito que o Poder Legislativo se pronuncie, porque
devemos apoio e respeito às Câmaras Municipais em vista da forma
atropelada como aconteceram as decisões do Supremo. Foi um golpe
sujo, baixo e sem uma reflexão maior.

Esse processo deveria prevalecer para as eleições futuras, e não
para as deste ano. Vários aspectos precisavam ser discutidos, como o
financiamento da campanha pública, a fidelidade partidária e outros. O
problema não reside apenas em mudar o número de Vereadores das
Câmaras Municipais. O País precisa participar das mudanças a serem
feitas.

Estou de acordo com as Câmaras Municipais. Montes Claros, por
exemplo, é uma cidade de 380 mil habitantes; mas o número de
Vereadores vai cair de 21 para 15. Januária, uma cidade de 70 mil
habitantes, reduzirá para 9 Vereadores, igualando-se a municípios de
4 a 5 mil habitantes. Foi uma verdadeira bagunça que se estabeleceu
em pleno processo eleitoral.

A Mesa da Assembléia Legislativa, instância máxima do Poder
Legislativo do Estado, precisa pronunciar-se e oferecer algum tipo de
ajuda às Câmaras Legislativas Municipais que se sentirem
prejudicadas. Não se faz um processo eleitoral legítimo da forma
como quiseram fazer no Brasil. Não se podem igualar cidades acima
de 50 mil habitantes com cidades de 4 a 5 mil habitantes. Seria uma
forma injusta e atropelada que mostraria que não houve uma reflexão
maior sobre a matéria.

Neste momento, nosso Poder Legislativo tem de dar uma palavra de
apoiamento e de suporte às cidades mineiras que se tenham sentido
prejudicadas. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ouvi atentamente
o pronunciamento do Deputado Carlos Pimenta e entendemos que S.
Exa. tem razão. A reflexão que trouxe à Casa é da maior importância
para nós, legisladores. Na manhã de ontem, apresentamos
requerimento - já aprovado -, perante a Comissão de Assuntos
Municipais, solicitando a realização de audiência pública com a
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participação de todas as regionais do Estado de Minas Gerais, bem
como da Presidente da Associação, Dra. Branca de Castilho, a quem
tive o prazer de receber ontem, em meu gabinete, para uma discussão
mais profunda neste parlamento mineiro.

Nesse processo democrático, poderemos contribuir de uma maneira
mais fortalecida e sem ferir o Regimento, a Constituição, bem como a
determinação do Supremo Tribunal Federal. Contudo, há necessidade
de reflexão em decorrência de estarmos atravessando um período
pré-eleitoral.

Entendemos que o Estado deve avançar e deve ser postulada a
redução de cadeiras, com a mudança do Legislativo. Entretanto, a
forma atropelada com que chega às Câmaras Municipais não é
salutar. Há decisões ainda não transitadas em julgado. Sabemos que
a decisão só é tomada, acabada e perfeita, após o julgado. Há
recursos que podem alterar as decisões.

A contribuição proposta pelo Deputado Carlos Pimenta é muito
importante. Vamos agendar um grande encontro com os Vereadores
mineiros. Para isso estamos em contato com as microrregiões, a
Associação dos Vereadores e a Associação Nacional do Rio Grande
do Sul, que comanda o processo legislativo. Traremos ao Plenário
dois ou três expoentes do direito constitucional. Minas dará seu
testemunho e sua solidariedade ao Legislativo de seus 853
municípios. Acima de tudo, aguardamos as definições do processo,
que se arrasta no Supremo Tribunal Federal - STF.

Os Vereadores aguardam a definição do processo, mas daqui
poderemos dar uma grande contribuição. Essa reflexão será
amadurecida após a audiência pública, cujo pedido de realização já foi
apresentado e aprovado e aguarda a designação. Vereadores e
Deputados, temos a responsabilidade de legislar e defender nossos
municípios. Deputado Carlos Pimenta, nesse momento de dúvida, a
Assembléia Legislativa não deixará de apoiar as Câmaras Municipais.
Esperamos que a Mesa, tão logo tome conhecimento de nosso
encontro, recepcione nossos Vereadores no Plenário, ocasião em que
trarão suas preocupações e sentimentos, que devem ser respeitados
nos anais do STF. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Alencar da Silveira Jr.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Concordo com as palavras

dos Deputados Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva. Uma reunião
entre a União dos Vereadores de Minas Gerais e os Deputados deve
ocorrer. Hoje o propósito é diminuir o número de Vereadores; essa
conta deve ser revista.

Lembro-me de uma conversa com alguns Deputados Federais, cujos
nomes não citarei, e, ao perguntar como estavam as coisas em
Brasília, disseram-me que iriam esperar a diminuição, porque, na
época da eleição, após um trabalho de quatro anos, chegam na
Câmara Municipal, e o Vereador diz que, se não deixar algum por lá,
não há como receber votos. Ao questionar um Deputado sobre os
votos obtidos, disse-me que os teve, mas que o Vereador o
apresentou uma conta de campanha. Isso, segundo ele, fica mais
barato.

Foi o que ouvi desse Deputado Federal. Não apenas dele, mas até
mesmo em roda de Deputados Estaduais, por onde andamos neste
País. Hoje os Vereadores têm muito desgaste, o que tem de ser
revisto. E lógico que em uma Câmara Municipal há segmentos de toda
a sociedade, como ocorre na Assembléia Legislativa e no Congresso.

Entretanto, desceu a pragmática de que não adianta trabalhar, mas,
na época da eleição, dar dinheiro ao Vereador. E o Vereador da
Capital? Sairá de 37 para 41? Alguns Deputados dizem que não
adianta fazer isso com os Vereadores da Capital, pois, brevemente,
serão nossos concorrentes. Neste momento, temos de analisar tudo
isso.

Diz um Deputado Federal, meu conhecido, que, diminuindo o
número de Vereadores, a fiscalização dos municípios ficará ainda
mais ferrenha e que, na hora da eleição, poderá gastar menos com
gasolina, cabo eleitoral, enfim, com a lista que os Vereadores
apresentam e afirmam ser necessário o candidato dela compartilhar
se quiser ganhar voto, de nada adiantando ter trabalhado durante
quatro anos.

Chegou a hora de a UVEMIG, por meio da Branca, que está no
cargo há muito tempo, e a União dos Vereadores do Brasil, que tive o
prazer de reativar quando Vereador de Belo Horizonte e com a qual
fiquei muito honrado na condição de Vice-Presidente, pararem de
discutir. Os Deputados Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva estão
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com razão. Têm de ser feitas a revisão e a conscientização dos
atuais Vereadores, que lutam em suas Câmaras pela manutenção
desse número. Para isso, coloco-me à disposição da UVEMIG e da
UVB.

Quero lembrar que é decepcionante ouvir Deputados afirmarem que
ficará mais barato se o número de Vereadores for menor, porque
infelizmente, na época da eleição, todos querem tirar proveito dos
Deputados Estaduais. Os 77 Deputados desta Casa sabem disso,
inclusive os do PT. Isso pesará quando dependermos de Brasília.
Muito obrigado.

O Deputado BieI Rocha - Sr. Presidente, já que estamos falando de
Vereadores, gostaria que neste dia, 7 de abril, fosse registrado nesta
Casa o 151° aniversário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, da qual
tive a honra de participar durante seis anos da minha vida política.
Essa Casa legislativa, da Zona da Mata mineira, muito tem
engrandecido o processo democrático em nosso Estado. Quero ainda
parabenizar o Presidente dessa Câmara, Vereador Isauro Calais, do
PDT. Obrigado.

Correspondência
- O Deputado Mauro Lobo, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 200/2004*

Belo Horizonte, 5 de abril de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, à
Proposição de Lei n° 15.956 que "dispõe sobre a política estadual de
apoio ao cooperativismo".

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou
sobre os arts. 12 e 13, a seguir vetados:

Arts. 12 e 13.
"Art. 12-O Estado definirá medidas visando a isentar do pagamento

de tributos operações realizadas entre cooperativas.
Art. 13 - Os órgãos fazendários estaduais adotarão escrituração

simplificada para as cooperativas."
Razões do Veto



500
"...a concessão ou a ampliação de incentivo ou beneficio de

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, segundo o art.
14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal, deverá estar acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro.

Não existe, na proposição, nenhuma estimativa do impacto
orçamentário-financeiro da medida, nem nenhuma demonstração de
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a renúncia. Conforme se
pronunciou a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
"inexistindo essa previsão, o proponente deverá fixar, no projeto,
medidas que compensam a perda de receita oriunda da concessão do
benefício".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus nobres pares da Assembléia Legislativa."

Aécio Neves, Governador do Estado.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 20112004*
Belo Horizonte, 7 de abril de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e à deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
doar o imóvel que especifica à Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB - MG.

O imóvel de que trata o projeto, situado em localidade de "Freitais",
no Município de Ribeirão das Neves, foi incorporado ao patrimônio do
Estado no ano de 1998, por dação em pagamento. Não há planos
para a sua utilização.

A COHAB - MG manifestou interesse em adquiri-lo por doação, uma
vez que deseja aproveitá-lo na implantação de um conjunto
habitacional.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua
Diretoria Central de Patrimônio Imobiliário, pela Nota Técnica
SCRCT/DCPI n° 32/2004, aprovada pelo titular daquela Secretaria,
opinou favoravelmente à liberação do terreno.
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Assim, atento ao grande alcance social da medida, que vem

contribuir para a redução do déficit habitacional do Estado, espero que
esta Casa acolha a proposta.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

- Publicado de acordo com o texto original.
PROJETO DE LEI N° 1.537/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - o imóvel
constituído pela área de 528 .000,00M2 (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,
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão
das Neves.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se
exclusivamente à implantação de empreendimentos habitacionais.

Art. 2° - O imóvel de que se trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se no prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não tiver sido observada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N°202/2004

- A Mensagem n° 202/2004, bem como o Projeto de Lei n°
1.538/2004, foram publicados na edição do dia 8/4/2004.

MENSAGEM N° 203/2004
- A Mensagem n° 203/2004, bem como o Projeto de Lei

Complementar n° 52/2004, foram publicados na edição do dia
8/4/2004.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.539/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Água Limpa, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais de Agua Limpa, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Agua Limpa,

com sede na Comunidade de Agua Limpa, no Município de Presidente
Olegário, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades da
Associação a proteção da saúde da família, da maternidade, da
infância e do idoso, o combate à fome e à pobreza, a integração de
seus associados no mercado de trabalho, através de cursos
profissionalizantes, divulgação da cultura e do esporte, proteção do
meio ambiente, bem como a formação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento da vida comunitária, entre outras.

A referida entidade foi constituída em 20/10/91, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação dos Produtores Rurais de Agua Limpa, espero contar
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.540/2004
Declara de utilidade pública a Associação Produtores Trabalhadores

Rurais Comunidade Charco, com sede no Município de Presidente
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Olegário.

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

Trabalhadores Rurais Comunidade Charco, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Produtores Trabalhadores Rurais

Comunidade Charco, com sede na Comunidade do Charco, no
Município de Presidente Olegário, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as
principais finalidades da Associação o trabalho em prol do
desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de vida e do
bem-estar da população rural, o desenvolvimento de atividades
recreativas, educativas, esportivas e culturais, a promoção da
assistência social e defesa da saúde e assistência médica, a defesa
do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais, entre outras.

A referida entidade foi criada em 8/9/91, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação Produtores Trabalhadores Rurais Comunidade
Charco, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.541/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Profissionalizante

Tricordiano - CEPETE -, com sede no Município de Três Corações, o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro

Profissionalizante Tricordiano - CEPETE -, com sede no Município de
Três Corações, o imóvel de propriedade do Estado constituído de um
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terreno com área de 3.539,13m2 ( três mil quinhentos e trinta e
nove vírgula treze metros quadrados), com área semiconstruída
abandonada de 2.743,00M 2 (dois mil setecentos e quarenta e três
metros quadrados), situado no Bairro Boa Ventura, no Município de
Três Corações, registrado sob o n° R.3-4.427, às fis. 110 e 111 do
livro 82 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Três
Corações.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção das instalações esportivas, dos refeitórios,
das oficinas pedagógicas e dos espaços educativos e
profissionalizantes do Centro Profissionalizante Tricordiano - CEPETE
-, para que a entidade possa cumprir as metas estatutárias de
educação de jovens e adultos e a integração sociocultural das
comunidades circunvizinhas, com amplo projeto educativo.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 10 desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Laudelino Augusto
Justificação: As comunidades dos Bairros Boa Ventura, Vila Jessé e

adjacentes, do Município de Três Corações, confiaram-nos a missão
de, dentro dos trâmites legais, solicitar ao Estado a cessão da posse
do imóvel de que trata o projeto.

O pedido, ao nosso ver justo e merecedor de toda a atenção desta
Casa, respaldado principalmente pelos aspectos humanitários e
sociais que o envolvem, levou-nos ao empenho de apresentar esta
proposição aos nossos pares. E o fazemos com o firme propósito de
obter o que a comunidade espera do Centro Profissionalizante
Tricordiano, agindo dentro dos seus princípios estatutários e com o
máximo de resultados positivos.

A instituição, por seu estatuto, constitui-se em uma grande
ferramenta de formação social, educacional e profissional de menores,
tendo como premissa a orientação para a autopromoção, dentro dos
princípios "da honestidade, da moral, do cumprimento das leis, do
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respeito ao próximo, à Pátria e à verdade".

Prevê, ainda, em seu texto constitutivo, a cooperação plena com
outros organismos que promovam a assistência social e a proteção à
criança e ao adolescente, pretendendo conciliar com estas ações a
assistência à família, o que permite o desdobramento e a
multiplicação dos resultados obtidos dentro das células comunitárias.

O imóvel em questão encontra-se abandonado e sem nenhuma
função social, o que não impediria que a cessão de posse se
consumasse, confiando, à comunidade e à instituição para a qual
solicitamos a sua doação, a utilização de seus atributos em função de
suas próprias demandas.

Sendo o que nos cumpre apresentar aos nobres pares, com o nosso
desejo manifesto de que se permita a utilização produtiva do imóvel
citado, propugnamos pela aprovação deste projeto, com a certeza de
que propiciará a colheita de excelentes frutos: crianças e adolescentes
bem formados para o exercício da cidadania e para o enfrentamento
cotidiano dos desafios da vida social, profissional e política que se nos
apresentam, permitindo a construção de uma nação verdadeiramente
justa, fraterna e igualitária, como desejamos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.542/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural de Terra Branca - CODERTEB -, com sede no
Município de Uberlândia.

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

de Desenvolvimento Rural de Terra Branca - CODERTEB -, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de

Terra Branca - CODERTEB -, entidade de apoio à comunidade rural
da região de Terra Branca, em Uberlândia, tem caráter assistencial,
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educativo e cultural. Entre seus objetivos está a promoção da
qualidade de vida, de atividades culturais, sociais e desportivas dos
habitantes da região. Procura ainda firmar convênios com associações
congêneres, autarquias, entidades religiosas, municipais, estaduais,
federais e outras, para benefício direto ou indireto dos moradores.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.54312004
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro

Jardim Ipanema 1, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

do Bairro Jardim Ipanema 1, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação de Amigos do Bairro Jardim Ipanema 1,

instituição sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, tem como
finalidade principal o atendimento à população carente. Entre seus
objetivos estão a educação e o apoio às gestantes, a integração e a
socialização de idosos, a promoção de segurança alimentar e
nutricional e o atendimento a pessoas portadoras de deficiências.

Diante da relevância da entidade para a comunidade, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.544/2004
Declara de utilidade pública a União da Mocidade Espírita de

ltuiutaba - UMEI -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a União da Mocidade

Espírita de ltuiutaba - UMEI -, com sede no Município de ltuiutaba.
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AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A União da Mocidade Espírita de ltuiutaba - UMEI -,

com sede nesse município, é uma entidade civil, de caráter filantrópico
e beneficente, sem fins lucrativos. Tem como principal objetivo prestar
serviços de assistência social, incluindo-se a distribuição de gêneros
alimentícios, a promoção de aulas de educação física e o atendimento
a gestantes.

- 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°1.545/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Central da

Solidariedade, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã

Centra! da Solidariedade, com sede no Município de Juiz de Fora.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundada em 16/5/2000, a Associação Cristã Central da

Solidariedade é uma associação civil, filantrópica, ecumênica, sem
fins lucrativos. Tem como finalidade promover eventos, manter obras
de caráter filantrópico e beneficente, de natureza educacional, cultural,
esportiva e assistencial, auxiliando famílias, crianças, jovens, idosos e
indivíduos carentes, além de ajudar instituições e comunidades
missionárias filantrópicas já existentes.

,A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.546/2004
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Turmalina 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

Turrnalina imóvel constituído por um terreno com área de 228,85m2
(duzentos e vinte e oito metros e oitenta e cinco centímetros
quadrados) e benfeitoria nele edificada, situado naquele município, na
Avenida Lauro Machado, 253, conforme escritura pública registrada
sob o n° 000397, a fls. 1 do livro n° 59, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Minas Novas no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de um espaço cultural no município.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões , 6 de abril de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Historicamente, a cultura sempre foi um fator essencial

para o desenvolvimento das sociedades, caracterizando-se como
peça chave na formação da cidadania. O projeto de lei em tela
contribui para a formação desse processo, na medida em que permite
ao município e a seus cidadãos ter um imóvel em que se instalará um
centro cultural, marco e memória da história do seu povo. Nele
consolidar-se-à um importante programa de referência para o povo
local, turistas e pesquisadores, sediando o Centro de Memória
Cultural e Artística de Turmalina, contando com o acervo de imagens
e peças que caracterizam a história e a vida da população local.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação do
projeto em apreço, pois seria um grande avanço social para
Turmalina, município situado em uma das regiões mais pobres de
Minas Gerais e do Pais, o vale do Jequitinhonha.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.547/2004

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da
Localidade do Lobo, com sede no Município de Presidente Olegário.

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

Produtores Rurais da Localidade do Lobo, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação de Produtores Rurais da Localidade do

Lobo, com sede na Comunidade do Lobo, no Município de Presidente
Olegário, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as finalidades da Associação o
trabalho pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível
de vida e do bem-estar da população rural, desenvolvendo atividades
recreativas, educativas, esportivas e culturais e promovendo
atividades de assistência social, a defesa da saúde e assistência
médica dos seus associados, a defesa do meio ambiente e a
preservação dos recursos naturais, entre outras.

A referida entidade foi criada em 30/10193, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação de Produtores Rurais da Localidade do Lobo, espero
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.667/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santana do Paraíso pelo transcurso de seu 12° aniversário de
emancipação. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.668/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova Diretoria da União dos
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Varejistas de Minas Gerais pela sua posse. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.669/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Daiane dos Santos pela
conquista da medalha de ouro no solo feminino de ginástica artística,
na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística realizada no Rio de
Janeiro. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.670/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Hélio Brasileiro pelos
relevantes serviços prestados no exercício da Presidência do
IPSEMG. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.671/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira pela
publicação da revista "Encontro Rural". (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Anexe-se ao Requerimento n° 2.652/2004, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 2.672/2004, do Deputado Gustavo Valadares, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o
andamento dos projetos de ligação asfáltica que menciona. (- A Mesa
da Assembléia.)

N° 2.67312004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o jornalista Luiz Ribeiro dos Santos pelo
recebimento do Prêmio CONFEA 70 Anos. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.674/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Pedras de Maria da Cruz pelo transcurso do 12° aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.675/2004, do Deputado Padre João, pleiteando seja solicitado à
Secretária da Educação que informe como será resolvida a situação
dos servidores excedentes da rede estadual de ensino. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.676/2004, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja regulamentada
a Lei Complementar n° 60, de 17/5/2001, relativa à organização da

rs



511
PMMG. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.67712004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que sejam
enviadas cópias de documentos relativos à arrecadação e à aplicação
das taxas destinadas à segurança pública no exercício de 2003. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 2.678/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja
agilizado o inquérito policial que investiga as denúncias de corrupção
no Município de Alfenas.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173, c/c o inciso li do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Chico Simões (3), solicitando seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de lpaba pelo transcurso do 120
aniversário de emancipação político-administrativa desse município;
com a comunidade de Timóteo, pelo transcurso do 40° aniversário de
emancipação político-administrativa desse município; e com a
comunidade de Ipatinga pelo transcurso do 400 aniversário de
emancipação político-administrativa desse município.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Administração Pública, de Transporte, de
Assuntos Municipais e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, concidadãos e concidadãs nas
galerias e os que nos acompanham pela TV Assembléia, estamos em
plena Semana Santa. Para muitos é um simples feriadão. Até que é
bom! Neste corre-corre da vida, precisamos de uma folga, de um
feriado. E um direito dos trabalhadores, mas para nós, brasileiros,
mineiros, temos muito forte na nossa história e na nossa cultura a
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questão religiosa.

Era Páscoa quando o Brasil foi alcançado pelos portugueses, dizem
descoberto, mas, na verdade, foi quando chegaram às costas do
Brasil. O primeiro monte recebeu o nome de Monte Pascal. Está na
nossa história o povo cristão, evangélico, católico.

Venho à tribuna para deixar uma mensagem, desejar vida nova a
todos, especialmente à política. isso mesmo, Páscoa na política. E
nosso trabalho como legisladores. A Páscoa está ligada aos judeus.
Eram escravos no Egito e foram libertados. E uma linda história
bíblica. Sob a liderança de Moisés, conseguiram que o Faraó
finalmente admitisse a saída do povo. Passaram pelo deserto e pelo
Mar Vermelho. A libertação da escravidão para a tão importante terra
prometida ficou na história. Ano após ano, o judeu vem celebrando a
libertação da escravidão para a liberdade. Um povo que tem um Deus
vivo não pode ser escravo.

No Cristianismo, o próprio Cristo, durante uma festa de Páscoa,
passou pela morte e deu a sua vida, fazendo uma nova Páscoa de
libertação, de saída, não da escravidão física para uma terra
prometida, mas tirando-nos da escravidão maior, que é a interior, que
é a escravidão das mentes, dos corações, escravidão do pecado para
uma vida de liberdade.

Fomos criados para ser livres. Que relação isso teria com a política?
A ligação é grande, e daí nosso desejo de falar sobre a Páscoa na
política. Hoje existe escravidão, miséria, sofrimento, mas o ser
humano nasceu para ser livre e feliz. A transformação passa pela
política.

Cabem-nos também ações concretas e a elaboração de leis que,
uma vez executadas, garantam liberdade, vida digna e plenitude a
nosso povo.

Na saída do Egito, na antiga Páscoa, Moisés recebeu os dez
mandamentos, as leis de Deus, para que o povo fosse organizado e
respeitasse a vida um do outro. Devido à mentalidade da época,
falava-se mais em proibição: não matar, não roubar, não cobiçar, com
o objetivo principal de organizar a população. Poderíamos dizer que
era uma constituição, uma lei maior.

Nós, como políticos e legisladores, temos o compromisso de
elaborar leis. Talvez não devam proibir tanto, como era a mentalidade
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do Antigo Testamento, mas privilegiar a linguagem do amor e da
justiça: amar uns aos outros, como é a mentalidade do Novo
Testamento. Aliás, já temos um documento social da doutrina cristã
em que um pastor da Igreja Católica, o Papa Pio XI, diz que a política
é a mais perfeita forma de vivermos o mandamento do amor.

Sendo assim, celebrar a Páscoa na vida é celebrá-la na política. O
Evangelho fala da justiça e do amor, diz-nos para procurar primeiro o
reino e a justiça; pois o resto será acrescentado. Como nós, políticos e
legisladores do Estado, poderemos contribuir para que a Páscoa
aconteça em nossa história? Precisamos muito agir. Há diversas
situações de escravidão. A cada dia, aumentam as notícias e
denúncias de miséria, sofrimento, uso de drogas, violência, pessoas
sem as condições mínimas de vida. Precisamos permitir que passem
para uma situação de liberdade.

Essa libertação deve acontecer no coração e também nas
estruturas. O pecado e a maldade nascem do coração humano, mas
cristalizam-se nas estruturas. Daí surge nossa importância como
políticos. Precisamos converter os corações, mas também transformar
as estruturas, que, às vezes, ajudamos a reproduzir, a sustentar, a
manter. Devemos ser políticos da mudança dos corações, das
mentalidades e das estruturas em geral.

Já fizemos, certa vez, uma reflexão sobre o chamado poder, que
deve ser vivido por nós como um serviço à sociedade. Quem sabe
não precisamos dessa transformação neste momento? A Páscoa em
nossa vida de político talvez seja essa: passar de uma situação de
poder, privilégio, vantagem e autoridade sobre os outros para uma
situação de serviço e disponibilidade, colocando os bens públicos a
serviço de toda a coletividade.

Páscoa é vida nova. Estamos aqui, neste dia, para desejar que
todos trabalhemos por essa vida nova. Estamos preparando para
iniciar em maio um grande seminário da IV Semana Social Brasileira,
com o seguinte tema: Mutirão por um novo Brasil. Precisamos reunir
nossos esforços, pois é possível uma mudança. Nosso País está
sendo visto por todo o mundo como uma esperança. Há uma hora e
meia, estava conversando com um jovem que passou um ano na
Europa, em uma experiência de trabalho voluntário. Disse-me que
passou por vários países europeus e que aquele continente está de
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olho no Brasil, para ver uma transformação e ter um sentido na
existência. Há países riquíssimos sem sentido na vida. Como
exemplo, cito a Suécia, que já desenvolveu tudo que podia, mas
apresenta um alto índice de suicídio entre a juventude. Que sentido de
vida é esse?

O Brasil possui potencial, e podemos - devemos - fazer um mutirão
por um novo País. Será essa a Páscoa que o povo espera de todos
nós? Que a Páscoa aconteça na história!

Alguém pode estar pensando que estou procedendo a um sermão
de Semana Santa, ou seja, um discurso religiosamente político ou
politicamente religioso. E isso mesmo. Precisamos juntar os dois, pois
realizamos freqüentemente essa separação, como se fé fosse uma
coisa e política fosse outra. Talvez essa seja uma das causas de o
Brasil ser o maior país cristão do mundo e de ser também um dos
campeões em violência e em mortalidade infantil. Se não fosse a
Pastoral da Criança, com seu trabalho maravilhoso, e o trabalho de
tantas entidades, a situação estaria pior. Hoje, na parte da manhã, o
Deputado André Quintão falou sobre a questão da criança e do
adolescente e sobre as frentes parlamentares em defesa dos seus
direitos em Minas Gerais. Há trabalhos maravilhosos sendo
realizados. Se não fosse isso, o Brasil estaria em uma situação pior
com relação à criança. Então, como um país cristão apresenta tantas
incongruências e contradições? Talvez essa questão se deva à
política. Nós, políticos, cristãos ou não, temos colocado este Poder a
serviço de uma sociedade nova, justa e solidária?

Não desejarei feliz Páscoa a ninguém, porque ela é feliz ou não. A
Páscoa é de Jesus. Fico preocupado porque, quando desejam feliz
Páscoa, estão desejando que ganhemos muitos ovos de chocolate.
Isso não tem relação com a Páscoa. Trata-se de consumismo puro.
Desejamos a todos, aos Deputados e Deputadas, às suas famílias, às
comunidades, às pessoas que nos acompanham das galerias e de
casa, que participem da fecundidade libertadora da Páscoa, que é
sempre feliz para todos os que assumem o projeto da vida.
Desejamos que a nossa Assembléia Legislativa, que nos traz até
algumas angústias, já que, neste ano, ainda não votamos quase nada
devido a vetos e negociações, assuma um compromisso de Páscoa,
ou seja, de abrir um espaço cada vez maior para a participação da
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sociedade. A democracia representativa tem de dar lugar à
democracia participativa. Aliás, as nossas comissões realizam isso
muito bem com suas audiência públicas. Esses são sinais de Páscoa
acontecendo.

Desejo que a nossa Assembléia Legislativa e todas as casas que
elaboram leis em todo o Estado participem. As Câmaras Municipais,
estão preocupadas com a redução de Vereadores. Elas têm de se
preocupar com isso, mas têm de se preocupar também com a
qualidade dos seus Vereadores. Talvez fosse favorável aumentar o
número de Vereadores, mas em outro contexto de mentalidade, ou
seja, do poder como serviço - quem sabe até como voluntários? Há
cidades que necessitam de mais Vereadores. Aliás, já há associações
de moradores que, voluntariamente, se reúnem. Há também os
conselhos paritários. Temos de dar mais valor a eles, pois poderiam
ajudar na administração de uma cidade. Mas existem cidades em que
os Vereadores ganham um salário exorbitante. Muitos já votaram o
salário para o ano que vem maior que o dos Deputados. A lei proíbe
isso.

Mas não é isso que pretendo dizer. Trago uma mensagem positiva
da Páscoa na política, para que sejamos agentes transformadores de
uma vida de angústia, de miséria e de sofrimento em uma vida de
liberdade. Espero que todos participem intensamente da fecundidade
libertadora da Páscoa. Um abraço a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, amigos que se encontram nas galerias, amigos da
TV Assembléia e assessores, ocupo, mais uma vez, esta tribuna para,
aproveitando as palavras brilhantes do nosso caríssimo colega,
Deputado Laudelino Augusto, proceder a uma reflexão a respeito
desta semana, que antecede à ressurreição de Cristo.

É necessário fazer uma reflexão, dentro do sentimento e do coração
de cada um, de todo o mundo, porque todos estamos voltados para a
paz. Muitas vezes a procuramos, e não a encontramos. Mas essa
caminhada não importa. O que importa é o caminho de cada um,
olhando sempre os seus passos firmes e serenos em busca do seu
ser. Antecipando nossas palavras, quero neste momento dizer que,
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nesta Semana Santa, deve-se refletir, cada um no seu íntimo, com
a sua família, recolhendo-se e efetivamente consagrando-se a Deus.
Somos todos passageiros desta viagem. Temos, sim, uma missão a
cumprir. Nós, com o privilégio maior de representar o povo mineiro.
Muitos, no campo do sacerdócio, como o nosso caríssimo Deputado
Padre João. Aproveito este momento de reflexão para desejar a todos
os colegas uma feliz e santa Páscoa. Que Deus esteja no lar, no
coração, nos nossos gabinetes e nas nossas ações, e que proteja
também os nossos governantes. Que a paz que tanto almejamos seja
uma constante, e que esta Casa possa sempre viver em regime de
aleluia.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, acompanhamos,
com muita atenção, as discussões ocorridas nos últimos dias, sobre a
votação, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal,
do parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que promove a
reforma do Judiciário - matéria relatada pelo Senador pernambucano
José Jorge. Ontem, finalmente, foi concluída a votação dos destaques
apresentados, com a aprovação do parecer, que registrou alguns
avanços e estabeleceu novos mecanismos que já poderão ser
promulgados em breve, se confirmados pelo Plenário do Senado.
Entre eles estão a súmula vinculante e o Conselho Nacional de
Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça será a instância que executará o
controle externo do Judiciário e que terá, como similar, o Conselho
Nacional do Ministério Público. A súmula vinculante constituirá
instrumento pelo qual uma decisão do STF, aprovada por oito dos
seus membros, terá que ser obrigatoriamente seguida pelos demais
Juizes do Poder Judiciário.

Sem dúvida, é uma inovação no ordenamento jurídico pátrio, que,
apesar da aprovação no Senado, está longe de ser consenso no
cenário jurídico nacional. Um dispositivo aprovado ontem, que nos
trouxe muito conforto. Fazemos questão absoluta de registrar no
Plenário desta Casa porque, todas as vezes que falamos desse órgão,
dessa instituição, enchemo-nos de contentamento e conforto. Refiro-
me à nossa Defensoria Pública. Trata-se da autonomia funcional e
administrativa conferida à Defensoria Pública nos Estados. Dentre
outras importantes atribuições que lhe serão cometidas, está a de
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apresentar proposta orçamentária própria, como já ocorre com o
Poder Judiciário. Assim, o papel fundamental do Defensor Público de
orientar e promover a defesa de pessoas reconhecidamente
necessitadas será fortalecido e ganhará maior vigor, pois a Defensoria
Pública estará revestida da autonomia financeira, essencial para a
gestão das prioridades próprias da instituição.

A aprovação dessa medida configura verdadeira resposta ao apelo
constante que temos feito desta tribuna em favor da Defensoria
Pública em nosso Estado. Quero registrar também um voto de louvor
ao Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Dr.
Leopoldo; ao Dr. Glauco; à nossa Defensora-Geral, Dra. Marlene.
Sabemos que o avanço que conseguimos ontem em Brasília em favor
da Defensoria Pública é de grande importância para o Estado de
Minas Gerais e para o Brasil. Quero, mais uma vez, ressaltar que a
participação do Dr. Leopoldo e do Dr. Glauco foi fundamental, porque
os conheço de longa data. Temos procurado todos os canais da
Câmara Federal para que os nossos Deputados possam ter
conhecimento e apreciar essa matéria de grande vigor para aqueles
que mais necessitam do pálio da justiça.

Sabemos também do compromisso do nosso Governador Aécio
Neves, que agora terá mais esse importante dispositivo constitucional
para facilitar-lhe o propósito de dotar a Defensoria Pública das
condições necessárias ao desempenho de seu papel essencial em
defesa daqueles que necessitam da tutela jurisdicional.

Há poucos dias, estivemos nesta mesma tribuna e mencionamos os
números que ilustram a realidade da Defensoria Pública mineira, que
são preocupantes: dos 918 cargos de Defensor Público, apenas 420
estão efetivamente providos. De 98 para cá, houve uma redução de
40% no quadro de Defensores Públicos mineiros, que migraram para
outras carreiras jurídicas, atraídos por melhores estruturas e
remunerações.

Em razão disso, temos apenas 75 comarcas providas de
Defensores, 62 parcialmente providas e 153 sem provimento, o que
afronta o art. 130, § 2 0, da Carta mineira, que determina ser
obrigatória a criação do órgão da Defensoria Pública em todas as
comarcas brasileiras.".

Há poucos dias, estivemos com o Secretário Danilo de Castro para
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que o nosso Governador tome conhecimento da real situação da
Defensoria Pública. Ontem, avançamos muito. Temos certeza de que
agora existirá mecanismo próprio, que dará condições de
sustentabilidade à defesa dos mais necessitados do aparelhamento
judiciário.

E inegável a importância do Defensor Público em sua comarca.
Nesta Assembléia Legislativa, discutimos a Lei Complementar n° 75,
do Governador do Estado. Pudemos sentir, ouvir e - por que não
dizer? -, aprovar as reivindicações apresentadas em favor da
Defensoria Pública. Mais que nunca, é o momento em que a Câmara
dos Deputados, o Senado Federal e o Presidente Lula resgatarão o
princípio da Constituição Federal. Para isso, devem-se cumprir as
determinações, e as Defensorias Públicas precisam continuar
espalhadas nas comarcas de Minas Gerais e nas capitais, de forma
plausível e constitucional.

Precisamos garantir e oferecer a todos os Defensores Públicos o
mínimo de condições de trabalho para exercitarem, com suas
inteligências e em seus gabinetes, a defesa dos necessitados de
julgamento pelo Tribunal do Júri e sustentação das ações de natureza
judiciária. Como advogado, gostaria de registrar minha alegria por
conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelo Defensor Público.
Avançando em Brasília e em Minas Gerais, daremos condição de
trabalho aos que realizam o verdadeiro papel de defensores da
sociedade. A todos, feliz Páscoa. Aleluia!

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectores da TV Assembléia, subo à tribuna para
tratar de assunto discutido no final da reunião ordinária de ontem, mas
concretizado hoje. Em nome do Bloco PT-PCdoB, formulamos
denúncia sobre a suspensão do Bolsa-Escola, do Governo Estadual,
que beneficia 12.600 famílias do vale do Jequitinhonha e atinge 30
municípios.

Essa solicitação foi feita por Prefeitos da região, preocupados com o
impacto social dessa medida para as famílias atendidas e para a
economia, em especial, para os comércios locais e também para as
próprias famílias, que, na oportunidade da visita do Presidente Lula,
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na inauguração da ponte de Itinga, nos procuraram, solicitando
providências desta Assembléia, uma vez que, no dia 18 de março,
essas 30 cidades receberam o comunicado do Governo do Estado
sobre o cancelamento do Bolsa-Escola, a partir do mês de abril deste
ano. Esse programa, já em funcionamento, foi criado por esta
Assembléia, mediante uma lei de 2002 e um decreto de 1999.

Felizmente, Sr. Presidente, providências, a partir de nossas
denúncias nesta Casa, foram tomadas. Especificamente na Comissão
de Participação Popular, aprovamos requerimento para realização de
audiência pública com a finalidade de ouvir as explicações do
Governo do Estado. Essa audiência foi marcada para o dia 15 de abril.
Diante do posicionamento oficial do Governo do Estado, feito, ontem,
nesta Casa, pelo Líder da Maioria, Deputado Miguel Martini, e, hoje,
por meio de contato da Secretaria de Educação com a Comissão de
Participação Popular, pela publicação oficial no jornal "Minas Gerais",
em contato com o Deputado da nossa Comissão, Mauro Lobo, viemos
comunicar a suspensão da realização dessa audiência pública, em
razão da boa notícia, da justa notícia.

O Governo Estadual voltou atrás, reconheceu o erro, adotou o
caminho correto, qual seja primeiro negociar com o Governo Federal a
possível incorporação dessas famílias ao Bolsa-Família federal.
Depois de todos os entendimentos firmados, dos cadastros
conferidos, das contrapartidas do Governo Estadual, explicitadas de
maneira clara para as Prefeituras e para o Governo Federal, desse
arranjo institucional, que demanda negociações políticas e
procedimentos técnicos, aí, sim, faz-se a migração das família do
Bolsa-Escola para o Bolsa-Família. Será, até migração desejável,
porque este pode atingir valores de até R$95,00, enquanto aquele é
de R$70,00. E desejável, também, porque, caso o Governo do Estado
cumpra o que o Deputado Miguel Martini aqui relatou, quanto a
investir os R$21.000.000,00, destinados ao Bolsa-Escola para o ano
de 2004, na implementação e no acompanhamento de políticas
complementares, no acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa-Família, todos sairão ganhando. Então, se houver
uma incorporação das famílias pelo programa federal, mais os
R$21.000.000,00 do Governo do Estado aplicados em políticas
complementares, por meio de cooperação com os municípios, repito,
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todos ganharemos: Governos Federal e Estadual e, principalmente,
as famílias, que terão um melhor atendimento.

Queria dizer, Sr. Presidente, que foi muito importante a participação
da Assembléia nesse episódio. Queria registrar a importância da
Oposição, que fez a sua parte, denunciando de maneira responsável e
documentada, de forma consistente, com informações de Brasília, do
Governo do Estado, das Prefeituras e das famílias. Da mesma forma,
ressalto a importância da base de Governo, que,, diante dessas
denúncias, não tomou aquela atitude, próprias, às vezes, de maiorias,
de prepotência, de arrogância, de desconhecimento da denúncia.
Não. A base de Governo, por meio do seu Líder, Alberto Pinto Coelho,
e do Líder da Maioria, Deputado Miguel Martini, foram e fizeram
gestões junto ao Governo Estadual. Acredito que, pelas experiências
dos próprios Deputados da base, mostrando ao Governador a
incorreção e a injustiça dessa medida, ele recuou e disse ontem que
não há nenhum problema, no poder público, no exercício da atividade
pública, em se tomar uma decisão e, depois, voltar atrás. Isso faz
parte, são equívocos naturais em qualquer administração.

Após essa denúncia a suspensão foi revista.
Tranqüilizo as 12.600 famílias de Almenara, Aricanduva, Carbonita,

Felisburgo, Itinga, Jequitinhonha, José Gonçalves de Minas,
Palmópolis, Salto da Divisa, Turmalina, Angelândia, Berilo, Chapada
do Norte, Francisco Badaró, Jacinto, Joaíma, Leme do Prado, Rio do
Prado, Santa Maria do Salto, Veredinha, Araçuaí - onde estive com a
família que formulou a denúncia -, Capelinha, Coronel Murta,
Itamarandiba, Jenipapo de Minas, Jordânia, Minas Novas, Rubim,
Santo Antônio do Jacinto e Virgem da Lapa.

Até o final do ano seriam 21 mil famílias. O Governo do Estado
recuou e suspendeu o cancelamento, ou seja, o Bolsa-Escola
continuará sendo pago até que todas as negociações sejam
concluídas com o Governo Federal, com o Ministro Patrus Ananias.
Registro o empenho da Prefeita Cacá, de Araçuaí, e de Marcos
Lemos, Prefeito de Carbonita, que nos encaminharam todos os
documentos pertinentes ao programa no vale do Jequitinhonha.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - Obrigado, Deputado André
Quintão. Parabenizo V. Exa. por haver trazido essa denúncia ao
conhecimento desta Casa, quando foi a Araçuaí e ficou sabendo dos
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fatos. Gostaríamos que os Poderes funcionassem dessa forma.
Após a denúncia, a base de Governo tomou providências para
resolver o problema, que não apenas causaria grandes transtornos
para as famílias carentes da região, que tão bem conhecemos, mas
também poderia confundir as pessoas sobre o verdadeiro responsável
pela situação. Será que é o Governo do Estado? Será que é o
Presidente Lula? Com certeza, ficariam essas dúvidas. Nem todos os
homens públicos têm a grandeza dos que compõem este parlamento.
Alguém poderia aproveitar para dizer que a responsabilidade era do
Governo Federal, que o Lula havia acabado com um programa que
estava indo muito bem. Nós, do interior, sabemos que poderiam
prestar um desserviço, ou seja, informar de forma equivocada algo
que hoje está no caminho correto, o da negociação. Tudo tem seu
tempo certo.

Ontem, quando V. Exa. estava sendo entrevistado por uma estação
de rádio local e narrava os fatos de forma sensata e serena, alguém
do Governo, de forma afoita, praticamente desmentiu suas palavras.
Durante sua entrevista, disse que o Ministro Patrus Ananias lhe
informara que as negociações com o Estado para a mudança de
Bolsa-Escola para Bolsa-Família ainda não estavam concluídas. Mas
a Secretária da Educação disse que estava tudo bem, que o Governo
do Estado, de forma quase milagrosa, havia conseguido que a
responsabilidade passasse para o Governo Federal.

Esse recuo do Governo do Estado foi muito bom. Devemos ter
humildade. Os fatos não ocorrem na velocidade que desejamos, mas
na velocidade que a democracia permite e que a sensatez determina.
Esta Casa deu um exemplo, fazendo com que o Executivo descesse
de seu pedestal, fosse mais humilde e agisse com maior sensatez.
Parabéns, Deputado André Quintão!

O Deputado André Quin tão* - Obrigado, Deputado Chico Simões.
Apesar de todo o empenho pessoal, esse assunto foi debatido com o
Bloco PT-PCdoB, cujo procedimento é o seguinte: cada um atuando
na sua área, de acordo com sua dimensão e vocação, mas exprimindo
o interesse coletivo e suas aspirações.

De fato, esse episódio lamentável aconteceu. Não vou nem
comentá-lo. Prefiro manter as palavras do Líder da Maioria. Ontem,
ele reconheceu a importância da denúncia e o equívoco do Governo,
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não quis se esquivar da responsabilidade. O importante é que as
famílias se beneficiarão do Bolsa-Escola no final de abril, em maio e
em junho. Por parte da Assembléia, esse assunto está encerrado.
Cumprimos o nosso papel, inclusive o acordo com a base de Governo.
Evidentemente, com o apoio do Deputado Mauro Lobo,
suspenderemos a audiência pública. Como o Governador tem palavra,
cumprirá este acordo de não paralisar o pagamento até que haja a
migração para o Programa Bolsa-Família federal. Então, não será
necessária a realização da audiência.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado André Quintão,
concordo com V. Exa., que reconhece a necessidade de haver essa
integração entre as políticas estaduais e federais. Isso daria sinergia
aos diversos programas em andamento.

Há alguns meses, numa discussão, elogiamos a iniciativa da criação
do programa Bolsa-Família, englobando os demais projetos. E melhor
que haver vários programas de distribuição de recursos, que possuem
custos não só de aplicação, mas também de acompanhamento e
avaliação de sua real utilização.

Entendemos que a unificação facilita e reconhece a cidadania. Cada
cidadão, quando recebe esse tipo de recursos, digamos uma
subvenção do Governo, deve saber como aplicá-lo, obviamente dentro
de determinadas obrigações. Cumprindo-as, não deve haver aquela
tutela para o acompanhamento.

Como participava de uma reunião fora da Assembléia, não assisti à
defesa do Líder, Deputado Miguel Martini. Acredito que ele esclareceu
bem a posição do Governo. Houve mais uma fase de transição dos
programas do que simplesmente o corte deles; tanto assim é, que,
quando se chegou a essa denúncia, houve um bom entendimento
com o Governo Federal para abreviar a liberação de recursos. Quem
ganhou com isso? A sociedade toda foi beneficiada.

Por meio de V. Exa., do Líder do Governo e da Maioria, a
Assembléia também mostrou ser sensível a esses fatos e deu a sua
colaboração para que essas famílias não fossem prejudicadas; logo, o
caminho é esse. O Governo Federal possui os seus programas, e o
Governo do Estado não concorrerá com eles; eles se
complementarão, fazendo com que haja sinergia dos recursos
públicos aplicados na área social. Muito obrigado.
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O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, antes de
abordar o assunto propriamente dito, cumprimento o nosso
companheiro, Deputado André Quintão, pelo papel importante, que faz
parte também do seu trabalho na Frente Parlamentar em Defesa da
Criança e do Adolescente. Muitas e muitas crianças deixariam de ter
os seus direitos prioritários, como a alimentação, atendidos, se
perdessem o beneficio do Bolsa-Escola neste momento em que ainda
não receberam o do Bolsa-Família. Brevemente isso ocorrerá.
Somente não perderam esse direito devido à intervenção de V. Exa.,
que conseguiu mudar esse quadro.

Hoje, Dia do Jornalista, cumprimento todos os jornalistas e todas as
jornalistas que têm contribuído para que a imprensa esteja a serviço
da construção de uma sociedade democrática, possibilitando a
transparência, a divulgação da veracidade dos fatos, e estimulando o
controle social das políticas públicas e a participação popular.
Gostaria que fossem todos, mas são muitos.

Lerei a nota oficial da Federação Nacional dos Jornalistas, que têm
uma audiência marcada com o Presidente Lula. (- Lê:)

"Dia do Jornalista, dia de luta. A Federação Nacional dos Jornalistas
- FENAJ -, os sindicatos filiados e os jornalistas profissionais de todo o
País celebram o 7 de abril como o Dia Nacional do Jornalista. Desde o
ano de 2002, entretanto, em vez de ser festejada, a data é utilizada
pelas entidades representativas e pela categoria como Dia Nacional
de Mobilização em Defesa da Regulamentação Profissional.

Em lugar da comemoração, a luta. Por quê? Uma decisão judicial
suspendeu temporariamente a exigência da formação de nível
superior específica em jornalismo para o exercício da profissão. E a
decisão, temporária, ainda prevalece, porque o Tribunal Regional
Federal de São Paulo não julgou os recursos interpostos pela FENAJ.

Neste 7 de abril, mais uma vez a categoria está em luta. Além da
defesa da regulamentação da profissão - cuja exigência da formação
de nível superior especifica é um dos pilares -, os jornalistas do Brasil
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querem a criação do Conselho Federal de Jornalismo - CFJ. A
FENAJ encaminhou proposta de criação do CFJ ao Ministério do
Trabalho e Emprego e quer envolver a sociedade brasileira no debate
sobre a necessidade e a pertinência da criação do conselho. Além de
fiscalizar o exercício da profissão, o CFJ terá como atribuição avaliar a
atuação profissional dos Jornalistas, fazendo prevalecer as
determinações do Código de Ética do Jornalismo.

Manter a profissão regulamentada e criar o CFJ é medida que
interessa à sociedade. Trata-se da defesa do acesso universal ao
jornalismo - desde que atendidas as exigências da regulamentação -,
da qualificação do jornalista e do exercício da profissão de forma
responsável e ética. A sociedade brasileira tem direito a uma
informação de qualidade, o que exige profissionais capazes de honrar
a natureza do jornalismo, um bem público com relevante função
social. Portanto, ao contrário do que se imagina, a existência do CFJ
não tem qualquer conotação corporativista.

A FENAJ e seus sindicatos filiados continuarão a fazer todos os
esforços possíveis para que a decisão judicial ora em vigor seja
revista e para que a regulamentação da profissão seja aperfeiçoada
com a criação do CFJ. Confiamos na justiça - que certamente saberá
respeitar a Constituição brasileira e os 110 mil jornalistas profissionais
do País - e no poder de organização da categoria.

Contamos também com a sensibilidade e o espírito público do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebe os dirigentes da
federação e dos sindicatos filiados em audiência neste 7 de abril, no
Palácio do Planalto. Será dele, em última instância, a decisão de
enviar o projeto de lei do CFJ ao Congresso Nacional. Estamos certos
de que, assim como nós, o Presidente sabe que essa luta é travada,
acima de tudo, em benefício da sociedade."

Queremos, nesta oportunidade, cumprimentar, de maneira
carinhosa, as jornalistas e os jornalistas que trabalham nesta Casa, na
TV Assembléia e no setor de comunicação. Eles contribuem muito
para o Estado, a fim de que o povo mineiro possa acompanhar o
trabalho das parlamentares e dos parlamentares na construção não só
da democracia representativa, mas também da democracia direta.
Dessa forma, a população poderá acompanhar nossos mandatos,
sugerindo, questionando e apoiando as ações que, certamente, visam
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ao bem do povo mineiro. E, sendo para o bem do povo mineiro,
será também para o bem do nosso País e do mundo inteiro. Dessa
forma, a sociedade se tornará cada vez mais justa, fraterna e
igualitária. Neste momento difícil que o mundo atravessa, marcado por
tanta violência, não podemos desanimar; não devemos perder a
esperança. Temos de construir, a cada momento, a sociedade com
que tanto sonhamos.

Esse projeto democrático-popular do Governo Federal está sendo
injuriado de várias formas. Não está sendo questionado, pois é
legítimo; porém há tentativas de desestabilizá-lo. Temos de agradecer
a todos os que têm contribuído, divulgando verdadeiramente os fatos,
com transparência, ética e responsabilidade.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Associo-me às suas palavras
de congratulações, cumprimentando a classe de jornalistas pelo seu
dia. Também faço referência ao posicionamento dessa classe, quando
se coloca contra a não-exigência do curso específico de jornalismo.
Digo isso, Deputada, com muita tranqüilidade, porquanto me formei
em jornalismo. Por circunstâncias da vida, não exerci a profissão;
todavia reconheço a importância do curso para a formação ética,
humana e política do jornalista.

Faço referência a uma pessoa que sempre foi nosso amigo e
mereceu o respeito de todos os jornalistas de sua época: o patrono da
Sala de Imprensa, jornalista Wander Moreira. Ele já era um jornalista
de renome nacional, atuando principalmente no jornalismo político,
quando resolveu fazer o curso. Foi nosso colega de turma, na
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal. Assim o fez
exatamente por reconhecer que a sua formação seria mais completa
com o curso de jornalismo. Está aí um bom exemplo, Deputada, de
um jornalista tarimbado, renomado, que voltou aos bancos escolares
por julgar que, para o melhor exercício de sua atividade profissional,
faltava-lhe esse curso. Fica, então, o exemplo dado pelo patrono da
Sala de Imprensa, o jornalista Wander Moreira.

A Deputada Maria Tereza Lara - Encerrando minhas palavras,
registro também que hoje é o Dia Mundial da Saúde. Trata-se de tema
extremamente importante, sobre o qual não será possível dissertar
agora, mas o faremos em outra oportunidade. Obrigada.

Questão de Ordem

rÀ



526
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, há 40 anos, mais precisamente no dia 814/64, esta
Casa ficou de luto porque, num ato de arbítrio, imposto pelo
Comandante da Região Militar, Gen. Guedes, esta Casa cassava o
mandato de três Deputados, líderes-operários, do Deputado José
Gomes Piménta, o Dazinho, pelo Partido Democrata Cristão, e dos
Deputados Riani e Sinval Bambirra, pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
PTB.

É importante que não permitamos que um fato como esse caia no
esquecimento, porque a história, quando se repete, ou se repete como
tragédia ou como farsa, apesar de esse fato conter os dois
componentes, tanto o da farsa como o da tragédia.

Registro que dois Deputados lideres-operários já haviam sido presos
no dia 30, antes do golpe, e o Riani foi preso no dia 4, depois que
voltou do Rio de Janeiro. E interessante também destacar que não foi
dado o direito de defesa aos dois parlamentares, porque estavam
presos, tendo de fazer a defesa, da cadeia, de próprio punho.

Há três anos, tivemos oportunidade, com a abertura dessa
documentação, de ver como realmente essa farsa foi montada. E o
que mais doeu foi que não houve, nesta Casa, nenhum voto contrário,
nem dos próprios partidos dos cassados, quando vários haviam dito -
mas essa história ficou guardada esses anos todos -, assim como
outras lideranças sindicais, que teriam votado contra a cassação. Mas,
ao abrirmos a votação, percebemos que houve unanimidade desta
Casa.

Houve a tentativa no Governo Hélio Garcia, depois no Governo
Itamar, pela nossa autoria, de uma lei de anistia, de indenização, de
pagamento de pensão, o que é muito pouco para corrigir um grande
erro histórico cometido nesta Casa.

Quero, nesta minha saudação, deixar um elogio a essas três
grandes referências para o parlamento e para o movimento sindical
mineiro. Bambirra já não está no meio de nós, mas os outros dois, ex-
Deputados e lideres operários, estão. E importante que destaquemos
que foram exemplo de luta, dos mais significativos.

Lembro-me de um fato da vida do Dazinho, que gosto de destacar.
Ele, de manhã, nunca vinha a Assembléia, que só funcionava à tarde.
De manhã, ele descia religiosamente à Mina de Morro Velho para
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trabalhar. Não se afastou em momento algum de seu trabalho
sindical. Não se afastou também dos movimentos de base de ação
católica e operária de que participava e de outros movimentos de
igreja.

Um velho professor de Sociologia que tive, o Sr. Hargreàves, no
Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora, na época Diretor-
Presidente da Mineira, disse que sofreu pressão para demitir Riani,
ainda em plena ditadura militar, mesmo depois de Riani ter vivido
vários anos de prisão e tortura. O professor negou-se a demiti-lo.
Chamou-o ao seu escritório, falou dessa pressão e de seu desejo de
levá-lo para aquela diretoria, dando-lhe um cargo, uma promoção,
afirmando que ele, Riani, havia sido abalado com as torturas, com a
violência, que era é uma liderança importante.

O Riani agradeceu muito ao Prof. Hargreaves e disse: "O que sei
fazer, professor, é subir e descer de poste, cuidar da parte elétrica da
cidade. E isso o que os meus companheiros eletricistas fazem. E
quero continuar a fazer isso". O Riani tinha sido Presidente da
Confederação dos Trabalhadores do Brasil e participado de muitos
seminários internacionais. Ouvi esse testemunho do meu velho
professor, ainda estudante de filosofia, no Seminário Santo Antônio de
Juiz de Fora.

Deixo aqui a minha homenagem a esses grandes homens. Ao
Bambirra, que conheceu o exílio e a dureza de uma prisão, com
torturas. No ano passado partiu para a casa do Pai. Deixo-lhe essa
saudação especial.

Espero que este Poder, como baluarte da democracia, nunca mais
permita que aconteça , novamente um 1964, nem se submeta à
exigência de ninguém. E preciso que a Casa tenha maior autonomia e
poder, porque aqui é o pulmão da democracia, a liberdade do
parlamento.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício de 2003 foi
publicada em essencialidades no "Diário do Legislativo" de hoje e
distribuída em avulso aos Deputados nesta data. A Presidência
informa, ainda, que o prazo de 10 dias para requerimento de
informações ao Tribunal de Contas será contado a partir de segunda-
feira, dia 12, encerrando-se na quinta-feira, dia 22 de abril.

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°
2.678/2004, 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
Administração Pública - aprovação, na 5 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.486/2004, da Deputada Ana Maria Resende, 2.578 e

2.579/2004, do Deputado Chico Simões, e 2.591/2004, do Deputado
Leonardo Moreira; de Assuntos Municipais 2.605/2004, do Deputado
Doutor Viana, e 2.61112004, do Deputado José Henrique; - aprovação,
na 6a Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 2.531/2004, da Comissão de

Segurança Pública, e 2.554/2004, do Deputado Dimas Fabiano; de
Política Agropecuária - aprovação, na 78 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.606 e 2.607/2004, do Deputado Doutor Viana; de Transporte -

aprovação, na 6a Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos nos 2.580/2004, do
Deputado Dimas Fabiano, 2.589/2004, do Deputado Célio Moreira, e
2.608/2004, do Deputado Doutor Viana; e do Trabalho - aprovação, na
78 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Projetos de Lei n os 1.070/2003, do Deputado Paulo
Piau, 1.225/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 1.232 e
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1.233/2003, do Deputado Chico Simões, 1.234/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.241 e 1.327/2003, do Deputado Célio Moreira,
1.251/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 1.252/2003, da Deputada
Cecília Ferramenta, 1.269/2003, do Deputado Rogério Correia,
1.272/2003, do Deputado Padre João, 1.301/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento, 1.303 e 1.308/2003, do Deputado Neider Moreira,
1.30712003, da Deputada Maria Olivia, 1.315/2003, do Deputado João
Bittar, 1.317 e 1.318/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 1.322 e
1.32312003, do Deputado Zé Maia, 1.325/2003, da Deputada Maria
Tereza Lara, e 1.332/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, e dos
Requerimentos n°s 2.576 e 2.577/2004, do Deputado André Quintão,
2.595/2004, da Deputada Ana Maria Resende, 2.609/2004, do
Deputado Doutor Viana, 2.615 a 2.618/2004, do Deputado Weliton
Prado, e 2.620/2004, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente.
Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 45
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, agradeço o tempo concedido. Continuarei o debate
iniciado ontem. Não é um tema fácil de ser tratado desta tribuna,
porque, ao citar o assunto, há em geral uma interrupção abrupta por
parte de integrantes da base do Governo que não compreendem o
que faço em forma de denúncia, com o objetivo de corrigir equívocos
em contratos entre a COPASA e municípios mineiros. Demonstrarei o
que deve ser corrigido nesses contratos, pois apontamos problemas
que devem ter soluções.

O próprio Governo admitiu a existência de problemas na denúncia
feita pelo Deputado André Quintão em relação ao Bolsa- Escola -
programa destinado aos mais pobres do vale do Jequitinhonha -,
reconhecendo a necessidade de prorrogação do prazo, única fonte de
renda das famílias, recebida desde o Governo Itamar Franco. Há que
se ter uma negociação entre o Bolsa-Escola e o Bolsa-Família, do
Presidente Lula, para que as famílias continuem recebendo essa
quantia para sobreviver. Parabenizo o Deputado André Quintão, por
levantar o problema, e o Governo, por reconhecer o erro.
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No caso dos contratos da COPASA, deve haver aspectos que

necessitam ser corrigidos. Em primeiro lugar, para que possamos
fazer uma discussão correta, não se trata, em hipótese alguma, de
tentar evitar a realização de obras em Minas Gerais concernentes ao
tratamento de esgoto e de água. Ao contrário, interessa-nos que
número cada vez maior de cidadãos mineiros tenha acesso ao
tratamento de água e de esgoto, pois é muito pequena a quantidade
de água e de esgoto tratados, não apenas em nosso Estado, mas em
todo o País.

O Presidente Lula anunciou, por diversas vezes, para este ano, a
liberação de verba - cerca de R$1.700.000.000,00 - para saneamento,
especialmente para construção de estações de tratamento de esgoto
e de esgotamento sanitário no Brasil - obras bastante necessárias do
ponto de vista da saúde pública. Isso tornou-se possível por meio de
acordo feito com o FMI em relação ao excesso constituído no ano
passado com o "superavit" primário. Na negociação com o FMI, esse
excesso destinar-se-á ao esgotamento sanitário, ou seja, ao
tratamento de esgoto por todo o País. Com  base nisso, procurou-se
fazer em Minas Gerais acordo para que a COPASA viabilizasse a
melhoria dos esgotos sanitários. Aproximadamente R$500.000.000,00
serão destinados pelo Governo Federal, por meio dessa verba
prevista, que acabei de citar, e de financiamento da CEF. Portanto, a
CEF, por meio do Ministério das Cidades, viabilizará mais verba para
tratamento de esgoto em nosso País. O Governo do Estado,
interessado nisso, procura incluir o maior número possível de
municípios, buscando verbas federais, na CEF e no Ministério das
Cidades, e entrando com contrapartida de aproximadamente 20%, por
meio da COPASA, para a construção das estações de tratamento de
esgoto e melhoria do esgotamento sanitário. Dessa forma, a COPASA
entregou ao Ministério das Cidades lista de municípios de todas as
regiões do Estado, incluindo, especialmente, aqueles que já tenham
algum tipo de projeto da COPASA para melhoria do esgotamento
sanitário. E certo que a solicitação da COPASA girou em torno de
R$500.000.000,00. Como já disse, esse dinheiro será viabilizado pelo
Ministério das Cidades e pela CEF. Essa é a origem de todos os
contratos que estão sendo feitos atualmente pela COPASA com os
municípios. Volto a repetir que o Ministério das Cidades, a CEF e a
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própria COPASA entrarão com contrapartida de 20%, o que
viabilizará os contratos que estão sendo feitos no interior.

Ao ser aprovada nas Câmaras Municipais lei que permite os
municípios fazerem seu tratamento de esgoto, tem-se incluído em
alguns desses contratos cláusula que não obriga a COPASA a fazer a
licitação e o controle da obra para construção de estação de
tratamento de esgoto ou a dar continuidade à construção de
esgotamento sanitário nessas cidades.

O repasse é feito para que os municípios abram o processo de
licitação. Em alguns municípios isso é, portanto, uma obrigação, mas
deveria ser da COPASA, concessionária que negociou a verba.
Deveria ser um dever da COPASA para com os municípios, e não um
controle do processo de licitação. Isso tem gerado problemas em
alguns municípios.

Fui procurado por Vereadores de vários municípios. O Ministério
Público tem processos em andamento contra alguns contratos feitos
dessa forma, sendo um em Padre Paraíso e outro em Congonhas. Em
Padre Paraíso, o contrato é mais antigo. Dos R$100.000,00, que
foram enviados para se fazer tratamento de lixo, não se gastou mais
do que R$20.000,00.

Em Congonhas, há situações semelhantes. Foram detectados
problemas nos contratos mais modernos de João Pinheiro,
Leopoldina, Lavras, Coronel Fabriciano, Itajubá e Alfenas. Em outras
palavras, o contrato da COPASA é renovado por 30 anos. A fim de
que o município aceite que a COPASA o renove, passa-se essa
verba, originária dos acordos anteriores, para que o município faça a
licitação. O dinheiro, portanto, irá diretamente para a Prefeitura, e a
COPASA não tem condição de fiscalizar o processo licitatório que está
para ser realizado. As licitações nesses municípios estão em processo
de finalização ou já foram finalizadas, sem a participação da
COPASA.

Resumirei o que aconteceu, recentemente, em Alfenas. O caso é
público. Todos viram o Prefeito de Alfenas entregar um bolo de
dinheiro aos Vereadores, a fim de comprar seus votos para projetos
de interesse da Prefeitura. Foi uma cena explícita de corrupção. Com
base nisso, a Comissão de Segurança Pública, de posse da fita que
nos foi passada em Alfenas, procurou o Dr. Otto Teixeira, Chefe da
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Policia Civil, para que ele abrisse um inquérito policial.

O inquérito policial, encerrado ontem, foi apresentado hoje ao
Tribunal de Justiça pelo Delegado Rosemberg Quaresma, que iniciou
o processo, cuja maneira atabalhoada questionamos. O Dr. Otto
solicitou que o processo tivesse um reinício e explicou que o
fundamental não era analisar quem conseguiu a fita e a forma como
foi conseguida, mas os problemas no conteúdo, ou seja, a corrupção.
Assim o fez.

Faço questão de elogiar o trabalho do Delegado, que concluiu pelo
indiciamento do Prefeito e de oito Vereadores por corrupção ativa e
passiva, além de improbidade administrativa. Portanto, como
resultado final, poderá haver a cassação dos indiciados, bem como a
sua inelegibilidade por oito anos.

Como é corrupção ativa e passiva, pode dar também de um a oito
anos de cadeia. Ele conclui, portanto, pelo indiciamento de todos eles
e do empresário que aparece na fita, fazendo "lobby" para ganhar as
licitações e dando, certamente, ao Prefeito o dinheiro para comprar o
voto dos Vereadores para a aprovação de projetos de interesse do
Prefeito, os quais, ao fim, seriam executados com processos
licitatórios fraudulentos por empresas desse empresário de nome José
Augusto Godoy Neto. Esta é a conclusão do Delegado.

O Delegado faz questão de, traduzindo as situações da fita, dizer o
que se relacionava ao projeto de lei de concessão para a COPASA,
em andamento na Câmara Municipal. Lerei, portanto, alguns trechos
do inquérito policial. (- Lê:) "Ressalta-se que, ao serem inquiridos, o
Prefeito e o mencionado empresário, acerca de que os Correios e
Telégrafos, com "know how" nessa área de distribuição de boletas,
fora ao menos consultado para execução de tal serviço e/ou quanto
cobraria para fazê-lo, aqueles não souberam ou não quiseram
responder a tal indagação, o que indubitavelmente torna suspeito o
interesse daquele empresário no projeto da COPASA, aprovado
posteriormente na Câmara, consoante votação dos Vereadores
envolvidos nesta investigação, resultando no contrato firmado pela
Prefeitura Municipal de Alfenas com a concessionária COPASA, em
15/10/2003, para execução de serviço de água e esgoto por mais 30
anos, envolvendo a cifra elevada de R$15.700.000,00 em água e
R$32.000.000,00 em esgoto, convênio a ser ainda assinado.
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Urge salientar que a mencionada concessionária pagaria à

Prefeitura pela aquisição dos ativos, bens e instalações vinculadas ao
serviço público de esgotamento sanitário o valor de R$3.500.000,00, a
serem pagos em 18 parcelas mensais, das quais três já foram
quitadas, no valor de R$195.000,00, tendo sido a primeira paga em
21/11/2003.

Assim se deduz de todos os fatos investigados que o empresário
José Augusto Godoy Neto tinha livre trânsito no gabinete do Prefeito
e, por meio de suas empresas, saía sempre vencedor nos certames
licitatórios para execução de serviços ou obras para a Prefeitura,
conforme atas em anexo, o que certamente ocorreria quando o
contrato da concessionária COPASA fosse firmado com a Prefeitura."

E óbvio que o contrato da COPASA seria ganho pelo empresário
Godoy, que ganhava todos os contratos e que já havia anunciado seu
interesse nesse.

"Provavelmente, na cena da gravação em que este empresário
aparece ofertando um cheque ao Vereador João Batista Silva e em
outra cena, também da fita, em que aparece determinando ao Prefeito
que agilizasse, junto ao Diretor da COPASA, Dr. Cássio Drummond
Lemos, o envio do mencionado contrato, o seu grande e único
interesse era participar do processo licitatório, de que, com certeza,
mais uma vez, sairia vencedor."

Faço um parêntese para dizer que a cena é hilária. O empresário
fala para o Prefeito: "Prefeito, ligue para o Dr. Cássio e cobre dele o
contrato. Cadê o contrato? Cadê o dinheiro prometido? Dê-me logo
esse contrato, Prefeito. O senhor está muito bonzinho, não cobra
dele!". A isso refere-se o Delegado, que continua: "Além disso, não
seria nenhum absurdo concluir que o dinheiro distribuído pelo Prefeito
aos Vereadores naquela infame reunião, no mês de agosto de 2002,
era proveniente daquele empresário, objetivando levar alguma
vantagem com a aprovação do polêmico contrato de renovação da
concessão de água e tratamento de esgoto, e que a Chefe de
Gabinete Wanderlara também auferia vantagem naquela situação e,
sobretudo, prestígio junto aos empresários que negociavam com o
Prefeito e políticos, galgando posições na escala hierárquica da
Prefeitura.".

Portanto frisarei o que o Delegado de todo o inquérito disse sobre o
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dinheiro distribuído aos Vereadores. "Não seria nenhum absurdo
concluir que o dinheiro distribuído pelo Prefeito aos Vereadores,
naquela infame reunião, era proveniente daquele empresário,
objetivando levar alguma vantagem com a aprovação do polêmico
contrato de renovação da concessão de água e tratamento de esgoto
com a COPASA."

Isso aconteceu na cidade de Alfenas. É evidente que não se pode
dizer que a COPASA tenha responsabilidade nesse caso, por
corrupção, nem que o Dr. Cássio tenha agido dessa forma. Essa
questão tem de ser averiguada por meio do inquérito policial e pelo
Ministério Público. A monta de dinheiro desses convênios é de
R$32.000.000,00 para o esgoto e de R$17.700.000,00 para a água. .A
COPASA, posteriormente ao contrato, já passaria uma parte disso, a
fim de que a Prefeitura procedesse à licitação para o pagamento.

Estamos questionando essa cláusula do contrato. No meu entender,
a concessionária é a COPASA. Caberia a ela ser responsável pela
abertura desses projetos de licitação, como já faz em diversos
municípios. Entendo que deveria fazer em todos. Se a COPASA
pensa que esse processo seria mais lento e que não seria o melhor,
cabe a ela, pelo menos, garantir que esse processo licitatório seja
correto, contando com a sua fiscalização, como concessionária
responsável pela obra, pois é ela que está negociando, com o
Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal, o
financiamento dessa obra. Sobre esse contrato, temos de travar uma
discussão ampla. Disponho-me a procedê-ia. Já solicitei uma reunião
na Comissão de Administração Pública, mas isso não foi possível. A
Deputada Jô Moraes teve de retirar o requerimento de pauta, para que
não fosse rejeitado. Depois, apresentamos o requerimento na
Comissão de Defesa do Consumidor, onde foi aprovado. Pretendemos
proceder à discussão desses contratos que estão sendo firmados
nesses diversos municípios.

Estive hoje com o Prefeito Fernando Pimentel, porque, ontem, o
Deputado Antônio Carlos Andrada pretendeu um sinal de igualdade
com relação ao problema da Av. Mem de Sá. Hoje, foi publicado no
próprio "Minas Gerais", órgão oficial do Governo do Estado, e também
no "Diário Oficial" do município, uma matéria dizendo que esse
contrato firmado com a COPASA é de outra monta, estabelecendo-se
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o Fundo Municipal de Saneamento, aprovado na Câmara
Municipal. E que a COPASA tem, com a Prefeitura de Belo Horizonte,
uma sociedade.

Esse fundo foi negociado com a própria COPASA, e o convênio será
assinado. O Prefeito pediu o adiantamento de R$15.000.000,00,
devido à catástrofe causada por uma tromba d'água na Av. Mem de
Sá, onde já havia um processo em andamento de licitação de obra.
Para o fundo, o Prefeito solicitou uma antecipação de recurso.

Portanto, isso não é exatamente o que está acontecendo. Se o
Deputado pensa que até esse contrato deve ser feito pela COPASA,
não há problema, mas não podemos permitir esses contratos usados
pelo Prefeito de Alfenas, em ato corrupto, sem generalizar o conjunto
das Prefeituras que podem ter esse tipo de contrato, apesar de várias
denúncias relativas a outros municípios terem surgido. Cabe-nos,
evidentemente, proceder a uma investigação para que isso não
ocorra. Não concordo com a seguinte tese: se há a possibilidade de
ocorrer, apenas iremos atuar depois do ocorrido e depois de
descoberto o que aconteceu em termos de desvio. Isso não pode
acontecer. E possível que, relativamente a esses contratos que ainda
não foram assinados, sejam estabelecidas regras que impeçam que o
dinheiro da COPASA e do Ministério das Cidades vá esgoto afora, ao
invés de ser, de fato, investido da maneira que desejamos.

Na minha opinião, a COPASA deveria ser a responsável pela
licitação dessa obra, mas estou aberto a enxergar outras soluções. O
que não pode é, simplesmente, colocar tanto dinheiro nas mãos das
Prefeituras, para que procedam a essa licitação sem um controle do
processo licitatório, porque a COPASA é a concessionária
responsável e a que tem negociado esse processo em conjunto com a
Caixa Econômica Federal e com o Ministério das Cidades.

Por fim, o caso de Alfenas, cidade que suscitou uma investigação
geral, está no novo contrato. Portanto, dentro da possibilidade de
dinheiro, oriunda da assinatura de convênio, estão as cidades de
Alfenas e outras. Algumas já reclamaram e denunciaram.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Rogério Correia a possibilidade de continuarmos este debate.
Permita-me restaurar os fatos relacionados ao Bolsa-Família e ao
Bolsa-Escola. 0 técnico da Secretaria da Educação, cumprindo
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cronograma pré-fixado no ano passado, tomou as medidas
necessárias, quanto à expectativa de que o Governo Federal tivesse
assumido nesse período. Quando o Governo tomou conhecimento de
que essa medida iria prejudicar as famílias, imediatamente adotou
uma ação político- administrativa para corrigir o problema. E
importante dizer que as denúncias, demandas e informações precisam
circular. Esta Casa tem esse papel, e mais ainda, tem o dever e o
poder. A diferença é que hoje falamos de um Governo absolutamente
organizado, que tem comando, sensível, e que imediatamente pôde
detectar a falha e corrigi-ia, para que a sociedade não fosse
prejudicada. Parabéns à Secretária Vanessa, parabéns ao
Governador e parabéns ao Deputado André Quintão, que trouxe o
assunto a esta tribuna de maneira serena e cordata, buscando apenas
informação e solução para o caso. E assim ocorreu. Todos ganham
com isso. Não há perdedores, apenas vencedores. O equívoco foi
corrigido.

Em relação à questão da COPASA, tive o trabalho e a preocupação
de procurar o Presidente da empresa para tratar especificamente
desse assunto. Ele convenceu-me do melhor caminho, sob a ótica do
menor custo, do menor risco e da maior eficiência. Na fala de V. Exa.,
de certo modo, eu estava com alegria no coração, porque o que se
pede é que o Governo Estadual tome as rédeas da situação, porque é
confiável. Acreditamos nele. Esse é o Governo da transparência, do
rigor e da moralidade. Então, isso é positivo para a COPASA, que, ao
fazer licitação, nos deixa mais tranqüilos. O Presidente disse-me que
casos envolvendo convênio com Prefeitura não chegam a 10%, ficam
em torno de 8%. E eu lhe perguntei por que fazer com esses oito, já
que não faz com os outros. Respondeu-me que era por causa da
conveniência do melhor resultado, já que muitas vezes está na cabeça
de um Prefeito, nos seus planos de ação e orçamento, realizar
determinadas obras de melhoria. Se a COPASA tosse fazer, estaria
completamente desconectada dessa realidade.

Se o Prefeito pensasse em fazer uma via que ligasse um distrito a
outro, e a COPASA fosse fazer o esgotamento sanitário, ia passar por
outro lugar. Mas, como está próximo, a Prefeitura poderia ajustar as
duas coisas para fazer apenas uma obra, o que daria grande
economia de recurso público. Não importa se o recurso é municipal,
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estadual ou federal, é recurso público e tem que ter uma boa
destinação.

No caso de Alfenas, e acredito que também nos outros, pela
informação que me foi dada, existem todas as garantias da boa
aplicação do recurso. Mas, na verdade, teria que ir até lá, se fosse o
caso até com V. Exa., para que ele nos mostrasse como o convênio
assegura a boa aplicação desse recurso. Para o caso de Alfenas, por
exemplo, nenhum centavo foi liberado. O que foi pago foi outra coisa.
A COPASA comprou da Prefeitura de Alfenas determinadas
benfeitorias, em parcelas, como V. Exa. leu, que estão sendo pagas.
Não tem nada a ver com esse convênio, mas com a compra e a
indenização desses bens adquiridos pela COPASA.

Existe uma parte do recurso que é da Prefeitura e uma parte que é
da COPASA, e realmente não cabe à COPASA administrar a
aplicação do recurso da Prefeitura. Porém, nesse convênio existe a
garantia da qualidade da obra, das especificações feitas pela
COPASA e do custo. E a liberação é feita em parcelas, de acordo com
a contraprestação do serviço. E claro que o Governo Federal e a
COPASA não vão dar dinheiro sem ter uma contraprestação desse
serviço. A medida que as etapas vão sendo cumpridas, os recursos
vão sendo liberados, a partir de medições.

Quero ressaltar que o que V. Exa. fala é positivo. E o mesmo
cuidado que também temos, que o Governo de Minas Gerais tem,
para que tudo seja muito bem fiscalizado e muito bem aplicado. Todos
sabemos que a Lei n° 8.666, que foi um avanço, é burlada no Brasil
inteiro, O que precisamos é ter contratos, convênios, documentos,
mecanismos de fiscalização e controle, como vai acontecer , com esses
R$1.000.000.000,00 que serão investidos nas estradas. E claro que
os Vereadores, as entidades, os sindicatos, nós da Assembléia
Legislativa, as comissões da Assembléia, temos de estar atentos,
porque, se o recurso for bem aplicado, o benefício proveniente do
serviço será maior. Mas, se deixarmos à vontade, sabemos o que
acontece no sindicato das construções, como são feitos os "lobbies" e
tudo isso.

Queria dizer que, no meu modo de entender, a COPASA se cercou
dessas garantias de que V. Exa. ainda não tem conhecimento. Temos
que buscar essas informações e, se for o caso de acrescentar um item
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a mais que dê uma garantia, assim faremos. O que é importante
aqui, o que me deixa satisfeito, é que hoje a COPASA, o Governo de
Minas como um todo gozam de grande credibilidade e confiança, pela
lisura, firmeza, determinação e transparência com que as coisas estão
sendo conduzidas. As Prefeituras têm seu modo de fazer e seus
mecanismos de controle. Já estou convencido de que, nesses casos
citados pelo Presidente, o melhor é fazer por meio do convênio com a
Prefeitura.

E o caso de Belo Horizonte. Parece-me que havia um contrato de
licitação da Prefeitura. Mesmo que seja por intermédio desse fundo, o
recurso se destinará à Prefeitura, que o administrará. Estamos perto
do que V. Exa. quer e do que está sendo feito pela COPASA, faltando
apenas os esclarecimentos. Fiquei satisfeito, pois a mim foram dadas
informações. Ao conhecê-las, V. Exa. concordará.

O Deputado Rogério Correia - Precisamos realizar um debate com a
COPASA, pois não estou convencido de que essa seja a melhor
forma. No caso de Alfenas, onde não existe tratamento de esgoto,
havia licitação de construção de uma estação, mas sem o
acompanhamento da COPASA. O contrato é novo e envolve
R$32.700.000,00, para os quais o Prefeito cresceu olho. Passar a
responsabilidade aos municípios não é a melhor solução.

Embora seja difícil tratar do assunto COPASA, tentei abordá-lo em
comissão, e não consegui. Ontem fui interrompido por Deputados que
não querem que ele venha à tona. Atiram-nos pedras, e a questão se
tornou tabu. Investigo o contrato, que deve ser modificado para haver
transparência. Ontem nos disseram que não queremos obras, o que
não condiz com a verdade.

No caso de Alfenas, o Delegado chegou à conclusão de que o mais
provável é que o dinheiro repassado pelo Prefeito aos Vereadores
seja a razão da corrupção. A existência do dinheiro e o interesse do
empresário levaram o Prefeito àquele ato de corrupção; portanto a
COPASA precisa tomar cuidado, ao firmar contratos com municípios.
Gostaria que seu Presidente viesse à Assembléia Legislativa, para
travar debate acerca dos contratos. Tenho em mãos o contrato de
Alfenas. Além das parcelas, estabelece a construção de estação de
tratamento de esgoto com o dinheiro a ser negociado entre a
COPASA e a Caixa Econômica Federal.
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O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Parabenizo-o

pelo maravilhoso trabalho realizado na sua Comissão, principalmente
no que diz respeito à COPASA. Nesta Casa, falar sobre a COPASA é
um crime. Ontem o Líder do Governo chamou á imprensa para uma
coletiva. Queria defender o contrato, mas nem sequer disse uma linha.
O Governo do Estado não quer nem que o defenda nem que o
contrarie; quer deixar o assunto morto para que apenas a TV
Assembléia transmita o assunto.

Precisamos intensificar o uso da TV Assembléia, pois, sendo nossa
e democrática, o Governador não a pode controlar. Seria bom haver
debate com a direção da empresa. Segundo o Deputado Miguel
Martini, o Presidente entende ser eficiente a maneira de fazer contato
com as Prefeituras. Talvez tenha mudado de idéia, pois, após a
cobrança por parte desta Casa, a COPASA editou norma técnica
proibindo o contrato em nome das Prefeituras. Se isso for verdade,
ontem houve mudança.

O Deputado Rogério Correia - Tomara, Deputado! Seria um
reconhecimento e uma melhoria da situação.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Essa é a informação que
tive, porque, em Coronel Fabriciano, também estamos começando a
questionar essa vontade que os Prefeitos têm de dar mais 30 anos
para a COPASA, aliás, Deputado Rogério Correia, desrespeitando a
lei. Querem basear-se na Lei n° 8.666, que fala sobre prestação de
serviços, mas esquecem-se de uma lei, de 1995 - o companheiro
Dalmo a conhece bem -, a de concessão, que proíbe a prorrogação do
contrato sem a licitação devida. Isso está muito claro. Portanto
atropelam a tudo e a todos para dar a concessão à COPASA.

Até que me provem o contrário, acredito que, quanto a esses
convênios feitos para Prefeitos, isso é uma maneira de eles
arrumarem algum agrado para que autorize essa prorrogação,
desrespeitando todos os princípios legais, éticos e morais.

Uma outra questão que devemos discutir, companheiro Deputado
Rogério Correia, é que a parte dos recursos que a COPASA hoje
gasta está dentro da rubrica da saúde, e estão mandando para as
Prefeituras, para que os Prefeitos façam calçamento e dêem infra-
estrutura às cidades. E isso com o dinheiro da saúde, mesmo
sabendo da situação de penúria em que ela se encontra hoje, em

rÀ'



540
Minas Gerais. Assim, a COPASA usa dinheiro da rubrica da saúde
para pavimentação. Alegam que é para recompor o que ela
atrapalhou, mas, em todos os seus contratos, já reza que ela é
obrigada a fazer isso. Se não o fez, ela nos está lesando duas vezes.

Quero deixar bem claro para V. Exa. e para as pessoas que nos
vêem pela TV Assembléia que o atrativo é que irão tratar o esgoto; só
que existe um projeto de nossa autoria, e ele está na hora de estar em
ordem do dia, no qual, por uma lei estadual, damos cinco anos de
prazo para a COPASA fazer o tratamento de esgoto em cidades onde
já cobra por ele há mais de dez anos. Não é mais de dez dias não! Em
Coronel Fabriciano pagamos 100% da água a título de esgoto durante
18 anos. No entanto, não temos esgoto tratado.

Então, está aqui a ordem do dia, mas não conseguimos, embora
tenhamos pleiteado ao Presidente desta Casa, à Liderança do
Governo, que esse projeto fosse incluído na pauta. Se isso ocorrer,
teremos garantia de uma lei estadual para que a COPASA possa
tratar os nossos esgotos e respeitar o produto que vende. O que ela
faz nas cidades hoje é pegar a água, vendê-la, e, pelo pagamento,
devolve todo o esgoto domiciliar de maneira não tratada, poluindo
nossos ribeirões.

Então, sou solidário a V. Exa. Continuaremos cobrando, porque não
encontramos, por meio de cobranças repetidas, uma maneira de
discutir com a COPASA. Acho que os jornais, nem para elogiar a
COPASA, não têm o direito e a permissão do Estado. Trata-se de um
tabu! O que estou entendendo é que, passando essas autorizações
para as prefeituras, está cheirando na COPASA de hoje o mesmo da
COMIG de ontem, ou seja, repasse de recursos públicos para os
Prefeitos fazerem farra, caixa de campanha e continuarem usando
dinheiro público para suas finalidades, as piores possíveis.

Parabéns, Deputado Rogério Correia!
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões.
Terminando o meu pronunciamento, gostaria que pudéssemos fazer

um debate com a presença do Presidente da COPASA, a fim de
discutir o conjunto dessa política, não apenas os contratos em que
têm aparecido os problemas.

Está havendo, agora, uma negociação entre a COPASA e o
Ministério das Cidades. Isso já está na fase de conclusão. Vários
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municípios serão beneficiados com essa verba e com esse
financiamento da Caixa Econômica Federal. Proporia, Deputado
Miguel Martini, que pudéssemos fazer essa discussão com a
COPASA, com a própria Caixa Econômica Federal e com o Ministério
das Cidades, a fim de aprofundarmos o que está sendo feito, a origem
desse dinheiro, a forma de um controle maior, uma forma de
democratização do uso desses recursos, como a própria Caixa
Econômica e o Ministério das Cidades priorizarão cada um desses
municípios. Queremos, portanto, fazer uma discussão para que fique
mais claro para todos quais são os critérios utilizados tanto pelo
Governo Federal quanto pelo Governo do Estado. Dos municípios que
a COPASA indicou, queremos saber quais são os agraciados pela
Caixa Econômica Federal, o que ela exige em contrapartida. Enfim,
queremos saber e discutir quais critérios serão estabelecidos.

O contrato entre a CEF e a COPASA ainda não foi assinado. Está
em fase conclusiva. Devemos influenciá-lo por meio da discussão que
estamos fazendo.

Solicito ao Deputado Miguel Martini que nos ajude a agilizar essa
reunião. Farei contato com o Ministério das Cidades, a fim de que seja
realizada o mais rápido possível. Assim, esse tipo de contrato será
esclarecido.

Essas obras são muito importantes, porque se destinam à
construção de tratamento de esgoto. O Brasil precisa priorizar essa
questão. E triste a situação dos nossos rios. A situação ambiental é
grave. Felizmente o Governo Federal deu atenção a esse problema.
Como essa preocupação com o tratamento de esgoto é algo recente
na história do Brasil e do Estado, devemos tomar conhecimento das
negociações que estão sendo feitas.

Os objetivos da minha intervenção eram dar ciência sobre o que
ocorreu, segundo o inquérito da Polícia Civil, em Alfenas, e fazer um
alerta, a fim de que possamos discutir esse contrato a ser assinado
entre a COPASA e a CEF, que envolve o tratamento de esgoto. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 45
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minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, queremos pontuar algumas questões, que estão bem
claras, até porque o Deputado Chico Simões trouxe algumas
informações, que, se confirmadas, resolverão o problema.

O Presidente da COPASA tem conduzido a empresa de forma
correta, competente e apaixonada. Estou convencido, a partir das
suas informações e argumentações, de que, nos casos - e são poucos
- em que esse tipo de convênio está sendo firmado com as
Prefeituras, o objetivo é o interesse público: do município, da
COPASA e do cidadão. A COPASA não pode ir além do seu papel, ou
seja, não pode supor que este ou aquele Prefeito é desonesto e fará
alguma tramóia. O Presidente da COPASA precisa garantir que cada
centavo desse convênio - no que for de sua responsabilidade - seja
bem aplicado. E isso, segundo o que me foi explicado, que está
garantido naquele convênio, ou seja, a COPASA define o tipo de obra,
acompanha o padrão de construção e estabelece as especificações. A
liberação será feita dentro de um cronograma, à medida que o serviço
for sendo prestado. Logicamente, a COPASA fiscalizará o serviço,
porque é seu dever, e liberará os recursos.

Não é apenas conceder o dinheiro, para, no final, verificar. Não é tão
fácil e simples assim. Pelo menos foi essa a informação dada pelo
Presidente. Há um acompanhamento? Sim. Porém, como há recursos
da COPASA e da Prefeitura, a COPASA deve garantir o que é da sua
competência.

Deputado Chico Simões, essa discussão sobre o investimento na
saúde ainda não está definida. Há posições contrárias até mesmo de
Governos do partido de V. Exas., que alegam que investir em
saneamento básico é investir na saúde. Quem negará que uma água
tratada proporciona melhor qualidade de vida? E que, com o
tratamento do esgoto, há melhor qualidade de vida, mais saúde,
menos enfermidade, menos risco de doenças? Claro que tudo isso é
investimento na área da saúde. Mas ainda não está definido
claramente. O Governo de Minas, como outros Governos, inclusive do
PT, entende que investir em saneamento básico é investir em saúde.

Então, essa discussão está aberta. Há posições contrárias e
favoráveis. E claro que o caso de Alfenas chamou muita atenção. Mas
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não podemos dizer que os outros municípios e Prefeitos farão a
mesma coisa. Se não confiarmos no Tribunal de Justiça, pensando
que é corrupto, não acreditaremos mais na justiça do Estado.
Sabemos que isso não é verdade. Se começarmos a desacreditar o
Ministério Público, as Polícias, as Assembléias Legislativas, as
Câmaras Municipais, as Prefeituras, enfim, todas as instituições, não
chegaremos a lugar algum. Sabemos que há os mecanismos de
controle para esses órgãos. Sou parceiro do Deputado Rogério
Correia nessa questão. Desejamos transparência, boa aplicação dos
recursos públicos e eliminação dos que se locupletam, de maneira
indevida, com esses recursos. Somos favoráveis a isso. A única
diferença entre a minha posição e a dele é que, pelo que me
mostraram, isso está assegurado; e ele, talvez porque não tenha
entendido tudo isso, acredita que não. Se algum mecanismo for
necessário para promover essa garantia, não tenho dúvida de que a
COPASA acolherá sugestão relativa a isso. Ele afirma que está
totalmente garantido e que nenhum centavo foi repassado ainda à
Prefeitura de Alfenas para a realização desse convênio.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Deputado
Miguel Martini, disse que não tenho por escrito a norma técnica.
Porém pessoas de minha inteira confiança, que exercem cargos
importantes na COPASA, informaram-me que foi suspensa, até
segunda ordem, toda licitação por meio da Prefeitura. Isso é um fato.

• Deputado Miguel Martini - Essa é uma ótima notícia.
• Deputado Chico Simões (em aparte)* - Em compensação, algo já

foi licitado com o dinheiro da COPASA. Não é com esse rigor que o
senhor informa. Tenho um contrato da minha cidade em mão. O
Prefeito já licitou R$2.750.000,00 de obras sem o acompanhamento
da COPASA. A meu ver, essas obras não deveriam ser realizadas
com o dinheiro da COPASA, pois destinam-se à recomposição de
piso, ou seja, são obras que nada têm a ver com à função dessa
Companhia.

V. Exa. disse que saneamento básico é saúde. Não tenho dúvidas
disso. Qualquer cidadão entende isso, principalmente eu, que sou
médico. Comida também é saúde.

O Governo Federal queria colocar o dinheiro do Fome Zero, da
saúde e do saneamento e foi obrigado a rever isso, porque o
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Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, Rafael Guerra, do
PSDB, disse que não era correto. Concordo com ele, a Emenda n° 29
é clara, o dinheiro da saúde é para o SUS. Pode até ser usado no
saneamento, mas morrerei discordando, porque a COPASA é uma
companhia que cobra tarifas, não é como em uma cidade onde não
existe a COPASA e o saneamento é feito sem cobrar ou é cobrado
junto com os tributos normais. Não concordo com o fato de que, com
certeza, o valor de R$2.750.000,00, repassado pela COPASA ao
Prefeito de Coronel Fabriciano, será contabilizado, se foi repassado
pelo Governo como dinheiro para a saúde. E tenho a certeza de que
esse dinheiro não está sendo aplicado em saneamento básico, mas
em pavimentação de buracos de agressões ao piso, feitos pela
COPASA ao longo desses 24 anos em que ela presta serviços. Essa
discussão deveria ser feita.

Gostaria de pedir a V. Exa., de maneira fraterna, pela sua
importância e pela liderança que exerce nesta Casa, que nos ajude a
fazer um grande debate com representantes da COPASA e do
Ministério das Cidades. Falar da COPASA, hoje, é um crime; nem
para defender a imprensa ela torna isso público. Isso está começando
a pegar mal. Quando se esconde demais, passamos a ter o direito de
desconfiar até de algo que não está acontecendo. Mas quando não
falam começo a pensar por quê. Se é uma empresa tão idônea, com
um Presidente tão maravilhoso, conforme o senhor disse, em um
governo transparente do Sr. Aécio Neves, por que esconder isso? Não
podemos ficar apenas na retórica. Se há transparência, há. Vamos
discutir o problema da COPASA. O senhor disse que não podemos
generalizar, mas com a liderança que o senhor tem, no seu lugar, iria
querer que a COPASA fizesse todas as obras, porque teria
segurança, é um órgão competente, e defendo a COPASA até
debaixo da água. Agua deve ter controle do Estado. Não quero que a
COPASA seja sucateada para que, amanhã, o Governo do PSDB
venha privatizá-la, porque gostam de privatizar. O primeiro mecanismo
deles é desmoralizar, para depois vender a preço de banana. Quero
que a COPASA continue e gostaria que ela assumisse a
responsabilidade, pois basta haver um caso para ficarmos um pouco
alertas. Se houve um Prefeito que fez isso, por que outros não podem
fazer? Gostaria que o senhor nos ajudasse a fazer essa audiência
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pública e garantisse que a suspensão temporária para fazer
licitações em nome da COPASA seja definitiva. E melhor para o
senhor, para os mineiros e para aqueles que querem que a água seja
um direito de todos e permaneça sob o controle do Estado.

O Deputado Miguel Martini - Pedirei ao Presidente da COPASA que
venha pessoalmente receber os elogios que os Deputados lhe fizeram
aqui. Ele precisa ouvir quando dizem "confiamos na COPASA,
podemos não confiar nos outros Prefeitos, mas na COPASA
confiamos. Quando a COPASA fizer o trabalho, licitar, estaremos
tranqüilos". E um dos maiores elogios que um órgão público poderia
receber no Estado de Minas Gerais. O que está sendo dito é isso: "Se
a COPASA licitar, confiamos. Se ela fizer a obra, acreditamos". Isso é
um elogio que o Presidente da COPASA precisa ouvir pessoalmente.

De acordo com o que disse V. Exa., se for confirmada com
documento a mudança da norma técnica, o assunto estará, de fato,
resolvido. Deputado Chico Simões, tenho certeza de que não é o caso
de V. Exa. nem do Deputado Rogério Correia, O caso de Alfenas virou
escândalo público. Por isso, sem dúvida, temos de investigar para
recolocar as coisas em seus devidos lugares.

Começam a surgir muitas denúncias. Todavia, tentar impedir que os
Prefeitos façam as licitações... - claro, lembramos que estamos em um
ano político, eleitoral. Esse componente acaba sendo um motivador,
não para nós, que estamos aqui, na Assembléia Legislativa, mas para
os partidos de oposição nos municípios. Lógico que, se um Prefeito
licita, faz uma obra, como estamos às vésperas da eleição, isso
significa um ganho político extraordinário. Pode haver esse
componente, a que deveremos estar atentos. Não podemos
considerar apenas o fato de estarmos em período de eleição, mas
aquilo que é melhor para o povo, para a sociedade mineira como um
todo. E preciso que a aplicação dos recursos públicos seja otimizada,
ou seja, que eles sejam aplicados com ética, moralidade e
transparência. Precisamos ter sensibilidade política para perceber que
pode tratar-se de uma tentativa de inviabilizar uma obra a partir de
motivações eleitorais, visto que estamos perto das eleições.

Acredito que, se a norma técnica a que se referiu V. Exa. confirmar-
se, o assunto estará resolvido. Tenho certeza de que o Presidente da
COPASA terá o prazer de ouvir pessoalmente os elogios que escutei
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aqui, hoje, e que nos deixaram orgulhosos. A COPASA trabalha de
maneira segura, serena, tranqüila e transparente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
quero fortalecer o que já disse e foi ressaltado por V. Exa. De fato,
somos defensores das empresas públicas. A COPASA e a CEMIG
sempre receberam de nós carinho. As empresas públicas independem
do Governo e precisam ser fortalecidas. Esse é outro aspecto.

O Deputado Miguel Martini - Deixe-me fazer uma observação sobre
o que V. Exa. falou agora. Vou trazer um dado. Parece-me que, no
último ano do Governo anterior, a CEMIG teve prejuízo de
R$1.000.000.000,00. No primeiro ano deste Governo, teve lucro de
R$1.200.000.000,00. Logo, depende também do Governo, Deputado
Rogério Correia. As empresas públicas são administradas por alguém
que é posto pelo Governador. O modo de se gerir a CEMIG hoje, por
exemplo, não é o mesmo da época do Governo Itamar Franco.
Atualmente, o controle, a firmeza na condução é maior. Essa atitude
contribuiu para que tivéssemos esse resultado positivo.

Concordo com V. Exa. quando diz que as empresas públicas têm de
ser preservadas, pois possuem um papel importante. Porém, discordo
quando afirma que elas caminham independentemente do Governo.
Isso não é verdade. Cada Governo apresenta um resultado. Por
exemplo, dependendo de quem o Presidente Lula colocar na
Presidência, o Banco do Brasil pode ir bem ou mal. O mesmo
acontece com a Caixa Econômica e outros. Sabemos disso. O
Governo tem, sim, responsabilidade, mas tem também os louros da
vitória.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado, eu quis dizer
que nossa posição em defesa de uma empresa estatal independe do
Governo. Mesmo sendo oposição, não deixamos de buscar fortalecê-
las. Em outras palavras, não queremos o enfraquecimento de uma
empresa pública somente pelo fato de não sermos do Governo. Aliás,
ocorre o contrário. Quando o Governo não tem uma concepção de
Estado fortalecida, lutamos para impedir que, ao invés de fortalecer
determinadas instituições públicas, procure sucateá-Ias, até para
depois privatizá-Ias. E isso, infelizmente, já ocorreu no passado, em
especial no Governo Fernando Henrique Cardoso, em diversos
momentos.
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O Deputado Miguel Martini - E é preciso ressaltar também que o

próprio Governador Aécio Neves foi um dos responsáveis por não se
privatizar Furnas. Seu trabalho político, firme, decidido, impediu que
Fernando Henrique privatizasse Furnas. Isso nos dá uma certa
tranqüilidade com relação a esse Governador.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Fomos parceiros nessa
luta. O PT, desde o primeiro momento, colocou-se contra a
privatização. O Governador Itamar Franco colocou até finja no
Palácio, para evitar a privatização. Chamou a Polícia Militar para que
enfrentasse o exército do Presidente Fernando Henrique, caso ele
insistisse na privatização.

O Deputado Miguei Martini - Os tanques de Minas já estavam
preparados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Nesse caso, o
Governador Itamar Franco estava certo. Mesmo que o ato pudesse
parecer pitoresco, o pior seria deixar que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso privatizasse Furnas e, de roldão, a CEMIG, a
COPASA e todos mais, como era seu desejo.

Mas esse é outro debate. Independentemente do Governo, lutamos
pelo fortalecimento da empresa pública. Nesse caso, acho que a
COPASA sairia fortalecida, porque não há apenas o problema da
corrupção, que pode ocorrer. Concordo com V. Exa. que não
podemos generalizar, porque, se houve corrupção em Alfenas, não
significa que haverá em outros municípios.

No entanto, sabemos que há possibilidade de haver corrupção em
razão do montante que está sendo negociado, o que nos deve deixar
mais atentos, buscando um controle maior do Estado. Esse é o
primeiro aspecto da discussão. E necessário que a COPASA e o
Governo Federal se entendam, porque a verba, em sua maioria, vem
do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal.

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. disse 500 milhões, mas
investiremos 2,7 bilhões.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Não. Para o Estado de
Minas Gerais, em relação a esse acordo o montante maior vem da
Caixa Econômica Federal, com contrapartida de 20% do Estado, que
é a COPASA. Esse é um dos assuntos que queremos discutir.

Nesse caso, o Governo Federal e o Governo do Estado têm
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responsabilidade de fazer uma fiscalização exemplar. No caso de
Alfenas, o Prefeito abriu o processo licitatório sem acompanhamento
da COPASA. Esse processo, que inclui a construção de uma estação
de tratamento de esgoto, não teve acompanhamento da COPASA
nem do Governo Federal, quando deveria ter. O melhor seria que a
própria COPASA o fizesse. Se a COPASA me convencer de que
existe um outro mecanismo mais eficaz que permite o controle,
estaremos abertos à discussão. E preciso haver um controle maior no
que diz respeito à preservação do interesse público, portanto, no
combate à corrupção.

O segundo aspecto que levanto é técnico. E evidente que a
COPASA tem uma capacitação técnica muito maior que as Prefeituras
mineiras, incluída a da Capital. A estação de tratamento de esgoto do
Arrudas, por exemplo, foi feita pela COPASA, que fez todo o processo
de licitação.

A Prefeitura de Belo Horizonte até tem condições técnicas para isso,
mas não o suficiente, como tem a COPASA, empresa que tem
exatamente essa qualificação. Por isso, o fortalecimento dela como
estatal é importante. Em relação aos municípios do interior nem se
fala. Fiscalizar uma estação de tratamento de esgoto, o preço, a
licitação parece-me muito mais simples. Do ponto de vista técnico
seria melhor ser feito pela COPASA.

Em terceiro lugar, isso fortalece a COPASA como empresa. Ela é a
concessionária. Acho isso estranho. O município repassa a concessão
para a COPASA durante 30 anos. Então, a COPASA passa a ser
responsável pela água e pelo esgoto. No entanto, essa
responsabilidade a COPASA devolve para o município, para fazer a
licitação, quando foi tornada responsável pelo próprio município. Esse
é o outro questionamento que estamos fazendo. Por que a COPASA
devolve a responsabilidade de concessionária para licitação ao
município para aquilo que é função dela como concessionária que é o
tratamento do esgoto?

São esses os três pontos que gostaria de levantar.
O Deputado Miguel Martini - Quanto a este último, há uma parte dos

recursos que é da COPASA e outra que é do município. Na hora de se
fazer o convênio, é realizado um acordo, em que, ao longo do tempo,
determinado valor do investimento é acertado. Uma parte da COPASA
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e outra do município. Isso faz parte de todo o conjunto do convênio
da concessão por 30 anos. Não é só da COPASA. Há coisas da
COPASA e outras da Prefeitura. No caso de Alfenas, se não me
engano, R$18.000.000,00 são investimento do município e
R$32.000.000,00, da COPASA.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Há uma parte referente
ao esgoto e outra, à água.

O Deputado Miguel Martini - Não sei o que se refere ao esgoto ou à
água. Parte dessa concessão inclui R$18.000.000,00 da Prefeitura.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Pelo contrato, entendi
que toda concessão passou a ser da COPASA, que inclusive pagou à
Prefeitura por algo que havia feito no passado com relação a projetos
de saneamento. A COPASA passou a ser concessionária absoluta
para esgoto e água na cidade de Alfenas.

O Deputado Miguel Martini - Não é assim. O que existia no
município quanto a obras e benfeitorias, não sei bem ao certo, a
COPASA comprou. O valor inicial era de R$7.000.000,00, mas, com a
negociação, ficou em R$3.500.000,00.

No contrato de concessão, o município exigiu que determinado
investimento fosse feito pela COPASA. Tenho o contrato em casa e
poderei trazê-lo. Os investimentos deverão ser feitos ao longo de um
período estabelecido. Os recursos não são apenas da COPASA, há
também os da Prefeitura.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - No caso da licitação de
tratamento de esgoto, a COPASA repassaria verba para o município
licitar, conforme convênio com a Caixa Econômica Federal.

O Deputado Miguel Martini - Os dados estão consolidados em
documento. Poderemos vê-los depois.

A COPASA goza do reconhecimento de todos pela seriedade com
que conduz as coisas. O modo de se fazer - e a COPASA me
convenceu - é o melhor, segundo a concepção deles. Na visão do
Deputado Rogério Correia e de outros, isso precisa ser melhor
assegurado. Estamos muito perto de chegar a um consenso com
relação à matéria. A COPASA me assegurou que os recursos serão
bem aplicados, porque tem como fiscalizar e controlar.

Todos têm de ser convencidos desse modo de fazer-se. Agradeço a
todos. O debate é positivo. A COPASA quer fazer esse debate, mas é
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preciso filtrar o que pode haver eventualmente nas outras
Prefeituras de interesse político eleitoral, porque estamos em ano de
eleições. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - 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 extraordinária de terça-feira, dia 13, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4- REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 31/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Durval Ângelo
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Vereador Betinho Duarte - Palavras do
Deputado Durval Angelo - Palavras do Sr. Aluísio Pimenta - Palavras
da Deputada Jô Moraes - Palavras do Sr. Hélio Bicudo - Palavras do
Sr. José Maria Rabelo - Palavras do Sr. João Quartim de Moraes -
Palavras da Sra. Suzana Lisboa - Palavras do Sr. Raimundo Pereira -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Alberto

Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Maria José Haueisen - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
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Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 8h45min, declaro

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

Ata
- O Deputado Biel Rocha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. Vereador Betinho Duarte, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Hélio Bicudo, Vice-Prefeito de São
Paulo; Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governador Aécio
Neves; José Maria Rabelo, Diretor do jornal "Binômio", fechado pela
ditadura militar de 64; João Quartim de Moraes, Professor do
Departamento de Filosofia da UNICAMP; Suzana Lisboa,
representante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos
Políticos; Raimundo Pereira, editor da revista "Reportagem"; Deputada
Jô Moraes, representando parlamentares perseguidos pela ditadura
militar; e Deputado Durval Angelo, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e autor do requerimento que deu origem a este
evento.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário da

Sra. Auxiliadora Bambirra, viúva do grande companheiro e ex-
Deputado Sinval Bambirra, e dos alunos do 6 0 período do curso de
Pedagogia da UFMG, da disciplina Metodologia de Ensino de História.
Os estudantes registram: "Estamos apreciando os depoimentos dos
ilustres componentes da Mesa. Resistir sempre; 64 nunca mais".

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates "Resistir Sempre - 64 Nunca Mais", com a apresentação do
tema "O Contexto Sociopolítico e o Significado do Golpe de 64". A
Presidência informa aos participantes que a ata deste ciclo de
debates, contendo a transcrição completa das exposições e dos
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debates na íntegra, será publicada no jornal 'Minas Gerais", "Diário
do Legislativo", na edição de 13/4/2004. Então, para consultas,
estudos ou trabalhos em salas de aula, todo esse ciclo de debates
estará disponível.

Palavras do Sr. Presidente
O objetivo deste ciclo de debates é lembrar o golpe de Estado

ocorrido no Brasil em 1964 e as conseqüências - que perduram até os
dias de hoje - dele para o País, além de reafirmara convicção de que
o caminho do arbítrio, do autoritarismo, da ruptura com as instituições
democráticas não é o que mais convém ao povo brasileiro.

Os anos que se seguiram ao rompimento com o estado de direito
foram de triste memória para a Nação.

A pretexto de restaurar a ordem e a legalidade, forjaram-se atos
institucionais que passavam por cima da Constituição, davam ao
Executivo ampla autoridade para legislar e para tomar decisões sem
consultar os demais Poderes, suspendiam e cassavam direitos e
garantias individuais, transferiam o julgamento de civis para a Justiça
Militar, suprimiam eleições diretas para Presidente da República,
Governadores e Prefeitos das Capitais.

Em nome da segurança nacional, produziram-se arbitrariedades que
hoje não seriam mais toleradas pela sociedade brasileira, como
invasão de universidades e agremiações estudantis, proibição de
greves, fechamento de sindicatos, perseguições, prisões, torturas e
assassinatos de presos políticos.

No campo da economia, enquanto se apregoava o chamado milagre
brasileiro - fruto da conjuntura capitalista favorável em determinado
momento - e enquanto se despendiam recursos em obras faraônicas
ou inoportunas, como a Rodovia Transamazônica e as usinas
nucleares, acentuavam-se como nunca o arrocho salarial, a
concentração de renda e o alinhamento com as políticas ditadas pelo
capital estrangeiro.

Não são esses descaminhos, certamente, que queremos para o
Brasil. Queremos para o nosso País um Poder Legislativo que possa
exercer com independência suas funções de elaborar as leis e
fiscalizar as ações do Executivo, e não - como aconteceu durante a
ditadura militar - um Legislativo ao qual cabia apenas homologar as
decisões do poder central; em que as manifestações de oposição
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eram punidas com a cassação de direitos políticos e com outras
medidas de intolerância, até mesmo o fechamento do Congresso
Nacional.

Queremos para o País um Poder Judiciário que possa, livremente,
interpretar e aplicar as leis, e não - como no período de exceção - um
corpo de magistrados que, manietado por um Executivo que se
atribuía o papel de Juiz absoluto, não podia deliberar de acordo com
seus princípios e sua consciência, sob pena de sofrer punições como
transferências de domicílio, exonerações e aposentadorias precoces.

Queremos para o País uma imprensa que possa exercer com inteira
liberdade seu papel de investigar e divulgar tudo o que for de
interesse da população, e não - como nos anos de chumbo - uma
imprensa que, sob a vigilância dos censores, só podia noticiar o que
convinha ao regime.

Queremos um Pais em que trabalhadores, empresários, estudantes,
intelectuais, artistas, servidores públicos, donas de casa,
aposentados, desempregados, despossuídos possam organizar-se e
reivindicar o que julgam de direito, e não um País - como nos tempos
da ditadura - em que as manifestações e mobilizações populares eram
reprimidas e vistas como subversivas.

Mas os anos em que o Brasil viveu nesse pesadelo devem ser
lembrados também como anos de resistência e de luta pela
democracia e pelos direitos humanos.

Entre os muitos exemplos dessa resistência, podemos citar o dos
parlamentares que não abriram mão de suas convicções políticas; o
dos jornalistas, artistas e intelectuais que fizeram de seu ofício uma
prática de contestação e coerência; o dos trabalhadores do campo e
da cidade que colocaram em risco sua integridade física e seus
empregos para reivindicar direitos; o dos estudantes universitários e
secundaristas que empenharam sua juventude no sonho de construir
um País melhor.

Foram marcantes, nessa trajetória, a passeata dos 100 mil, no Rio
de Janeiro, em protesto contra a morte do estudante Edson Luís
Souto, quando a Polícia Militar invadiu o restaurante Calabouço; as
greves empreendidas pelos trabalhadores nos principais centros
industriais do País; as passeatas dos movimentos estudantis; a
campanha pela anistia; o Movimento Tortura Nunca Mais; as grandes



554
concentrações, nas praças e avenidas das principais cidades
brasileiras, exigindo eleições diretas para Presidente da República.

Graças a todas essas formas de resistência e ao sacrifício de
milhares de brasileiros - centenas dos quais pagaram sua coragem
com a própria vida -, a Nação brasileira começou a retomar, duas
décadas depois do golpe, o caminho da democratização e da
reconstrução de suas instituições.

Ao fazermos essas reflexões sobre os 40 anos dos acontecimentos
de 1964 e sobre a ditadura decorrente deles, esperamos que esses
fatos fiquem em nossa memória e na das futuras gerações como
exemplos de erros históricos, dos quais devemos tirar lições, para que
não mais se repitam.

Gostaríamos de agradecer às autoridades presentes, aos
expositores e debatedores - todos testemunhas dos fatos
mencionados -, às entidades e às pessoas que contribuíram para a
realização deste evento, e ao público que aqui compareceu para
prestigiá-lo.

Temos a certeza de que, com as informações, as opiniões e os
depoimentos que aqui se apresentarem, fortaleceremos os valores
democráticos, caminho mais seguro para a construção de um País
mais justo e igualitário. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Betinho Duarte
Bom-dia a todos, não vou mencionar as autoridades presentes

porque o cerimonial já o fez e o tempo é curto. Em primeiro lugar,
quero elogiar a Assembléia Legislativa pela participação efetiva nesse
evento, Ditadura Nunca Mais. E um dos poucos parlamentos que,
efetivamente, tomou essa decisão e está empenhado em resgatar
uma história.

Sou sobrevivente da luta contra a ditadura militar e estou vendo aqui
vários sobreviventes que, na verdade, foram poucos. Estou vendo a
Suzana, o José Maria Rabelo, a Jô Moraes, o Durval, o Reitor Aluísio
Pimenta, o companheiro Hélio Bicudo, a Bízoca dos bons tempos pela
luta pela anistia, a Cristina, o Jorge Nahas, a Gilse, o José Alberto e
estou vendo uma juventude que não tinha nascido ainda. Uma boa
parcela dos que estão aqui não tinha nem 20 anos. E importante que
vocês conheçam a história, porque há uma frase que diz que quem
esquece o passado está condenado a repeti-lo. E ditadura nunca
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mais.

Escrevi um discurso, mas não vou lê-lo, porque a emoção fala mais
alto e quero falar do fundo do meu coração.

Vou sintetizar isso, Suzana, em quatro sentimentos: tristeza,
indignação, exemplo e esperança. Por que tristeza, José Maria
Rabelo? Porque tivemos companheiros torturados, perseguidos,
presos, assassinados, e muitos ainda estão desaparecidos. Na
Câmara, hoje à noite, vamos homenagear 135 pessoas. Esse número
não quer dizer que 135 morreram durante a ditadura militar, alguns
faleceram posteriormente. Temos de resgatar esses nomes, essa
história, homenageá-los. Hoje é um dia de tristeza, de indignação,
porque, na verdade, poucos movimentos e instituições tentam
resgatar essa história. Jô Moraes, José Maria, Mauri Torres, Durval
Angelo, Hélio Bicudo, estão querendo passar uma borracha nessa
história, mas ela tem de ser relembrada, vivida, vivenciada. Ela não
pode ser esquecida, em respeito àqueles que foram assassinados, em
respeito às gerações que vão construir a democracia verdadeira deste
País. Estamos passando o bastão. Depende de todos construir essa
democracia. Manifesto minha indignação. Não podemos nos
esquecer, pois sangue foi derramado. Por isso mesmo, não podemos
nos esquecer dos mártires, das pessoas que sacrificaram suas vidas.

Quero falar de exemplos: além desses 136 mineiros, vou citar um
exemplo histórico. No Brasil, autoridades que deveriam dar exemplo
tiraram o time, dizendo que poderia haver uma guerra civil. Você sabe
que isso aconteceu, José Maria, pois fomos imolados, aniquilados.
Enquanto estávamos com bodoques, com bolinhas de gude para
derrubar a cavalaria da Polícia Militar e do Exército, eles vieram com
tanques. Houve, sim, guerra civil, mas alguns saíram do País para
evitá-la. José Maria, você esteve no Chile. Estou lendo um livro muito
interessante sobre como os Estados Unidos derrubaram Allende e
como influíram no golpe militar do Brasil, montando esquemas de
tortura, O Elio Gáspari, nesse domingo, soltou informações preciosas
sobre isso. Havia uma escola de tortura. Um francês, torturador na
Argélia, veio para o Brasil dar aula de tortura. Do Chile, vieram várias
pessoas para aprendê-la. Vários presentes foram cobaias da tortura.
Você se lembra disso, Jorge Nahas? Você deve ter vivido isso, pois foi
um dos torturados. Allende serve como exemplo. Ele era Presidente
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constituído do Chile e resistiu.

O Palácio La Moneda foi bombardeado, mas ele resistiu. Essa foi a
única vez que ele perdeu a paciência. Aliás, José Maria, esse livro
conta que colocaram um avião à disposição dele e de toda a sua
família, mas ele o rejeitou dizendo bravamente: "Resistirei e
sacrificarei a minha vida em prol da liberdade." Ao deixarem o Palácio,
o último da fila olhou para trás e viu Allende suicidando-se com uma
metralhadora. Ele deu a vida em nome de seu povo, enquanto outros,
no Brasil, disseram não à guerra civil, mas tomaram um avião e
partiram. Por isso o cito como um exemplo, além dos que morreram.

Do sangue dessas pessoas assassinadas germinaram sementes,
por isso estamos hoje aqui. Há pouco tempo, a nossa geração não
tinha nenhuma esperança de ver uma sociedade justa, democrática e
pacífica. Mas, hoje, vejo isso com bons olhos, não apenas para os
nossos filhos e netos. Continuarei lutando, mas cabe a vocês, jovens,
construir uma sociedade em que, todos tenham emprego, salário justo
e educação e saúde gratuitas. E isso o que queremos e sonhamos.
Mas o principal é que todos tenham direito a um prato de comida. Não
é aceitável que, num País tão rico como o nosso, mais de 40 milhões
de pessoas estejam passando fome. Imaginem um pai de família sair
de casa e deixar seus filhos passando fome! Existe tortura pior que
essa?

Finalizando, aqueles que acham que estamos numa democracia
consolidada pensem e reflitam sobre isso. Daí a importância desse
seminário, desse resgate, porque, na verdade, a democracia ainda
não está consolidada, e os abutres, os assassinos, os picaretas e os
safados, que torturaram e mataram, estão de plantão, já que o aparato
repressivo não foi desmantelado. Os latifundiários e as multinacionais
estão à espera de uma oportunidade. Assim, para quem acha que não
há possibilidade da volta desse passado, pergunto a vocês, José
Maria, Jorge, Cristina, Dano e Biel: e se o Brasil romper com o FMI e
parar de pagar a dívida externa, o que acontecerá?

Entre 1930 e 1990, pagamos o valor correspondente a 33.000t de
ouro para amortizar a dívida externa. Em 20 anos de governo militar, o
Brasil remeteu divisas equivalentes a 60% do total de ouro calculado
num período de seis décadas. Juntos, vamos dar as mãos e construir
a sociedade com que minha geração sonhava. Isso é possível, tenho
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certeza de que todos, de mãos dadas, construiremos essa
democracia, custe o que custar.

Deputado Mauri Torres, em homenagem à Assembléia Legislativa,
doarei o quadro do símbolo do movimento Ditadura Nunca Mais. O
arquiteto Oscar Niemeyer o projetou e doou a Belo Horizonte para ser
construído na Pampulha, mas ainda não conseguimos fazê-lo. Tenho
esperança de conseguirmos com esse movimento. O símbolo se
chama Arco da Maldade e mostra uma lança atravessando o copo de
uma pessoa. Posteriormente, gostaria que o cerimonial lesse as
palavras de Niemeyer ao movimento Tortura Nunca Mais, pois, com
coragem, verdade e sentimento, traduziu aquela época. Pelo exemplo,
pela dedicação e pela competência, deixo este presente para os
Deputados Estaduais.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Minhas senhoras, meus senhores, estudantes, "faz escuro, mas eu

canto". Deste verso - protesto, prosseguimos com o verso-denúncia,
verso-esperança, de Thiago de Mello. No dia 31 de março, a
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia e seus parceiros não
quiseram fazer somente uma lembrança.

Hoje abrimos um ciclo de atividades que culminará no dia 10 de
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Durante esse
período, continuaremos contando com a participação de vocês para
que não permitamos que a memória do golpe militar seja deletada.
Nós nos lembraremos dos 20 anos das Diretas Já; dos 25 anos da Lei
da Anistia, restrita, nem tão ampla, nem tão geral; dos 32 anos da
guerrilha do Araguaia e dos 56 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Várias atividades serão realizadas no decorrer
desses dias. Também nos lembraremos dos 40 anos da cassação dos
três Deputados operários: Dazinho, Riani e Bambirra, numa das
páginas não das mais bonitas do Poder Legislativo de Minas Gerais.

No dia 2 de julho, haverá um seminário estadual sobre tortura, em
que várias entidades que atuam no campo dos direitos humanos,
estarão nesta Assembléia mostrando uma triste estatística,
lembrando-nos que a cultura da ditadura ainda existe em muitos
estabelecimentos penais e delegacias de Minas Gerais.

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação de grupos
de extermínio no nosso Estado, que continuam matando e torturando,
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à margem da lei. Desenvolveremos também uma pesquisa sobre
violação dos direitos humanos nos estabelecimentos penais mineiros.
E esta não é uma ação isolada da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia. Citarei nossos parceiros: Associação Comunitária do
Bairro Novo Riacho, Associação dos Pós-Graduados da UFMG,
Câmara Municipal de Belo Horizonte, CUT-MG, Centro Universitário
de Belo Horizonte - UNI-BH -, Comissão de Anistiados, Comissão
Pastoral de Direitos Humanos, CREA-MG, DCE-UFMG, Fundação
Clóvis Salgado, Instituto Helena Greco, Instituto Maurício Grabois -
IMG -, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento Tortura
Nunca Mais, Pastoral Carcerária, Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, Rádio Inconfidência, Rede Minas de Televisão, Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha de Belo
Horizonte, Sind-UTE, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais, Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos, UFMG União
Alternativa Cultural, União Colegial de Minas Gerais, União Estadual
dos Estudantes, União da Juventude Socialista e União Municipal dos
Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte. No decorrer deste ano,
outros parceiros vão-se agregar a esse trabalho. A Rede Minas e a TV
Assembléia estarão transmitindo ao vivo, durante todo o dia, esse
acontecimento.

Estudamos a possibilidade de nossa exposição A Subversão do
Esquecimento ser itinerante a fim de percorrer escolas de Belo
Horizonte e do interior do Estado. Está em curso uma discussão com
a Escola do Legislativo para produzirmos módulos a serem utilizados
em aulas de História e de outras disciplinas nas escolas públicas e
particulares da nossa Capital.

Faz escuro, mas tem muita gente cantando a liberdade, a
democracia, os direitos humanos e a vida, na certeza de que depois
da noite sempre vem o amanhecer. E a garantia que temos de que 64
nunca mais voltará, e de que cada vez mais deveremos nos unir
contra os resquícios da ditadura em nossa sociedade.

Registramos a presença do Sr. José Alberto da Fonseca, Presidente
da Rádio Inconfidência, parceira nesse processo, e de alunos da Uni-
BH, dos Colégios Marconi, Santo Tomás de Aquino e Santo
Agostinho. Fomos informados que várias escolas de Belo Horizonte e
do interior do Estado estão com telões em salas de aulas e em
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auditórios acompanhando este debate. Uma das preocupações da
comissão organizadora deste evento, que culminará no dia 10 de
dezembro, é fazer com que o público estudantil, principalmente as
novas gerações, acompanhe e saiba, com clareza, as conseqüências
da ditadura militar para o desenvolvimento do nosso País.

Registramos, ainda, a presença de Wellington de Oliveira, professor
de História, coordenador do curso de História do Uni-BH e nosso
colega na rede municipal de Belo Horizonte; de Heloísa Bizoca Greco,
do Tortura Nunca Mais e do Instituto Helena Greco; do José Francisco
da Silva, nosso Ouvidor de Polícia; da Waldênia Geralda de Carvalho,
Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte;
do João Batista de Oliveira, nosso grande parceiro e Subsecretário de
Direitos Humanos do Governo de Minas; Jorge Nahas, Secretário de
Política Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; do Gildásio
Consenza, Diretor do SINDADOS; de Maria do Pilar Lacerda Almeida
e Silva, Secretária Municipal.

A UFMG foi a única universidade do Brasil que teve intervenção
militar na época da ditadura. O Prof. Aluísio Pimenta foi o único Reitor
brasileiro cassado por não concordar com a imposição da ditadura,
que queria que ele afastasse de suas cátedras professores que
defendiam a liberdade e a democracia no País.
• O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Com a palavra, o
Professor Aluísio Pimenta.
•	 Palavras do Sr. Aluísio Pimenta
• Sr. Presidente, Deputado Durval Angelo, peço desculpas porque
hoje a emoção tocou-me fundo. Mas, ao ver nesta mesa pessoas
como Hélio Bicudo, fico com a alma lavada.

Eu, que não participo de Mesa que não tenha pelo menos uma
mulher, que não sou candidato a nada, quero saudar toda a Mesa,
composta de pessoas tão ilustres, na pessoa de Hélio Bicudo, essa
figura extraordinária que todos os brasileiros admiramos. Permitam-
me também saudar a mulher brasileira, a mulher mineira, na pessoa
da Cristina, nossa companheira de exílio no Chile.

As universidades em geral sofreram muito com o golpe de 1964.
Nenhum de nós é contra as Forças Armadas. As Forças Armadas, o
Exército, a Aeronáutica e a Marinha, são importantíssimas desde que
sejam parte da democracia dos países.
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Graças a Deus, podemos dizer isso hoje. A ditadura ou as Forças

Armadas que dão golpes de Estado estão destruindo a nação. Vi isso
na Argentina. Quando era estudante, aquele país estava 50 anos à
frente do Brasil. Desenvolvi uns quatro projetos de ciência e
tecnologia em universidades. Faço uma homenagem ao povo
argentino, transformado em espectro pela ditadura.

Durante minha ausência do Brasil, desenvolvi projetos em outros
países da América Central, ocasião em que constatei que a ditadura é
o maior desastre que pode acontecer. O golpe de 1964 foi um
desastre.

Quando houve o golpe, eu era Reitor havia um mês e meio. O Gen.
Guedes convocou a imprensa e fez publicar no jornal "Correio de
Minas" do dia 14/4/64: "Limpeza vai atingir professores da UFMG". Ou
seja, a universidade era um dos alvos da ditadura.

Aproveito a oportunidade para mostrar uma fotografia minha - não
sei como conseguiram tirar - sendo deposto da Reitoria da UFMG, o
que demonstra que a ditadura era também contra as universidades.

Agradeço as homenagens desse grande Deputado, dessa figura de
luta que é o Deputado Durval Angelo.

Temos profunda admiração pela grande universidade que é a USP,
cujo Reitor era o Gaminha, lamentavelmente o primeiro a expulsar
professores e alunos. Resistimos e vamos resistir. Consegui guardar
na casa do meu sogro um material que resumi na chamada
universidade de resistência. Estão aqui recortes de jornal da época
mostrando como sofreram os alunos. Não é propriamente um livro,
são recortes de jornal que dediquei a José Carlos da Mana Machado,
o jovem estudante filho do grande Prof. Edgard da Matta Machado,
que resistiu à ditadura e foi torturado. Não foi só morto, passou por
todos os tipos de tortura, de tal maneira que sua família não pôde abrir
o caixão. O corpo daquele jovem estava de tal maneira desfigurado
que até os mais ferozes torturadores se assustaram. Presto esta
homenagem a ele.

Meus amigos e minhas amigas, não posso deixar de dizer da alegria
e da alma lavada por ver todos reunidos na Assembléia Legislativa,
instituição pela qual temos grande admiração, mas que falhou ao
cassar três Deputados: Clodesmith Riani, Dazinho e aquele que
morreu recentemente, surdo de tanto levar pancada nos ouvidos.
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Amigos, a ditadura realmente não compensa - aquela ditadura

que sofremos nas universidades, nos sindicatos, enfim, em todos os
setores de nossa vida. E preciso que deste movimento surjam grupos
que se aprofundem nessa história. Escrevi recentemente três artigos.
Um refere-se ao período antes de 1964.

Li ontem um artigo do Sr. Jarbas Passarinho, publicado na primeira
página de um jornal de Minas Gerais, dizendo que o movimento de
1964 foi um contragolpe. E mentira. Não foi um contragolpe. Foi
preparado com ajuda estrangeira. Infelizmente, não pude identificar
em minha coleção, gravada ao longo de 17 anos, uma fita de vídeo
que mostra navios norte-americanos rondando a costa brasileira para
entrar no País, caso o golpe falhasse. Gravei-a nos Estados Unidos, O
golpe foi planejado. Foi um ato civil e militar. Todos somos
testemunhas disso.

Esta reunião, como disse o Deputado Durval Angelo, deve resultar
em um compromisso de luta pela democracia. Espero que nunca mais
haja ditadura no Brasil, porque os transtornos foram muito grandes,
sobretudo na educação. Vejam todos que hoje, no Brasil, é mais fácil
abrir uma universidade que um botequim. Belo Horizonte tem 21
faculdades de direito, cobrando preços extorsivos, de tal maneira que
publiquei um artigo defendendo as escolas particulares de boa
qualidade, porque estão sendo destroçadas pela vinda de faculdades
de outros Estados e até mesmo do exterior. Não gostaria de citar
nomes, mas há uma por aí uma que se chama Oxford. Ora, e eu que
conheci a Universidade de Oxford, na Inglaterra, como professor
visitante, à época em que fui cassado...

Tenho repetido "n" vezes: cuidemos da educação, desde a infantil
até a pós-graduação. Só a educação fará deste País uma nação fácil
de governar, difícil de dominar e impossível de desprezar.

Apresento uma proposta aos caros Deputados desta Assembléia
Legislativa, de que tanto nos orgulhamos: apóiem, por favor, a idéia
de erigirmos um monumento ao estudante desconhecido, que tão
bravamente lutou contra o regime. A época não havia tantas mulheres
na luta, daí porque defendo tanto a presença da mulher na sociedade.
Os estudantes foram os grandes companheiros. Sofreram horrores,
foram para o pau-de-arara, mas não voltaram atrás. Eu acabei sendo
banido. Fui para o exterior.
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Como há o monumento ao soldado desconhecido, proponho uma

homenagem ao estudante desconhecido. Conto com o apoio de todos.
Muito obrigado. Parabéns, Assembléia. E assim que se constrói o
Brasil.

Palavras da Deputada Já Moraes
Caro Deputado Durval Angelo, Presidente deste ciclo de debates;

queridos companheiros de resistência e luta que integram a Mesa e os
que estão no Plenário, especialmente Suzana Lisboa, que expressa a
face mais dolorosa a nós legada pela história: a dos que lutaram e
desapareceram; caros Deputados, caros jovens, homens e mulheres
presentes, estamos, nesta oportunidade, relembrando que há 40 anos
a sociedade brasileira viveu um verdadeiro furacão Catarina - não com
as conseqüências nefastas que o fenômeno trouxe ao País, mas
sobretudo com a capacidade de destruir as velhas estruturas que
impediam o desenvolvimento do Brasil.

Lutava-se pelas reformas estruturais da sociedade brasileira,
buscando a modernização: reforma agrária, reforma educacional,
reforma universitária e, sobretudo, reforma política. Essa ebulição da
sociedade, que era a busca do Brasil para avançar no processo pela
mudança, foi contida por ação nefasta daquelas forças que, ao longo
de 500 anos, tentam deter o progresso. Um verdadeiro período
obscurantista teve início neste Pais e contaminou todas as
instituições, inclusive esta Casa, que teve, em maio de 1964, a
cassação dos três combativos Deputados operários já citados.

Quero lembrar também que há 37 anos, nas ruas do Rio de Janeiro,
um jovem de 17 anos, Edson Luis, era simbolicamente a primeira
vitima da resistência, demonstrando que a juventude assumia em
suas mãos o sacrifício da vida para fazer as mudanças.

Evidentemente, queria trazer aqui o outro lado dessa medalha.
Muitos foram aqueles que enfrentaram o obscurantismo e que tiveram
atitudes de compartilhamento, de generosidade e de solidariedade
para com a sociedade brasileira, o que fez com que nós, os
perseguidos, os que sofreram torturas, os que foram presos, os que
foram exilados, pudéssemos sobreviver.

Queria fazer apenas o registro simbólico de uma das páginas que
não é divulgada, mas que demonstra essa solidariedade. Após a
cassação, os Deputados mineiros e seus familiares passavam por
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inúmeras dificuldades. Em que pese à cassação, alguns gestos de
solidariedade cristalizaram-se aqui. Cito a atitude do ex-Deputado
Navarro Vieira, pai do nosso querido Deputado Sebastião Navarro. Na
carta enviada - e gostaria de fazer a entrega à Auxiliadora - pelo
nosso querido Deputado Sinval Bambirra, ele faz um agradecimento
àquele que era seu arquiinimigo político e ideológico, mas que, num
momento difícil da vida daqueles familiares, soube expressar sua
solidariedade. Em janeiro de 1965 o nosso querido Bambirra dirigia ao
Deputado Navarro Vieira as seguintes palavras: "Somente agora faço
chegar-lhe os meus agradecimentos pela sua ajuda à minha família
em hora tão dolorosa e difícil. Com a cassação dos meus mandatos,
algumas dívidas, sem rendimento de qualquer natureza, preso ainda e
com família para tratar, fácil é aquilatar o drama que temos vivido".
Naquela oportunidade, o Deputado Navarro Vieira, insisto, com
diferenças políticas fundamentais, foi capaz de arregimentar recursos
e ajudar os familiares de Bambirra.

Nesse gesto de solidariedade, quero fazer aqui, em nome dos
perseguidos e dos Deputados cassados, o agradecimento à
sociedade brasileira, que soube, muitas vezes sem assumir
publicamente seu gesto, pelo risco que ele representava, assegurar as
condições mínimas da nossa sobrevivência.

A esses anônimos homens e mulheres do Brasil, quero me dirigir
com essas palavras que se encontram em minha camiseta: 'Ah, se tu
soubesses que a nossa liberdade foi gestada no ventre de tua
generosa vida!". Aos que nos fizeram sobreviver, os agradecimentos à
sociedade brasileira.

Palavras do Sr. Hélio Bicudo
Bom dia a todos. Caro Deputado Durval Angelo e Prof. Aluísio

Pimenta, na pessoa de quem cumprimento todos que compõem a
Mesa e os companheiros e companheiras presentes. Antes de mais
nada, congratulo-me com a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais por este evento da maior relevância para recuperarmos
fatos esquecidos da história, fatos que jamais passaram pela mente
de muitos daqueles que vieram depois desses anos de chumbo da
ditadura militar.

Vivi intensamente o período da ditadura militar, os seus
antecedentes e os seus conseqüentes. Na verdade, a ditadura militar
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que se estabeleceu no dia 1°/4164 encontra as suas raízes no
suicídio de Getúlio Vargas, nas tentativas de golpe para impedir a
posse de Juscelino Kubitschek, na revolta do Araguaia, durante o
mandato de Juscelino Kubitschek, e no autogolpe tentado por Jânio
Quadros, em 1961, quando o Presidente e o Vice-Presidente eleitos
encontravam-se em excursão na República da China.

Nós, que vivemos aquele tempo, lembramos as dificuldades para
que João Goulart assumisse a Presidência da República. Na verdade,
segundo depoimentos feitos a mim por pessoas de sua intimidade, ele
mesmo não estava interessado em assumir a Presidência do Brasil,
porque conhecia a situação em que o País se encontrava, uma
efervescência decorrente dos embates da Guerra Fria entre os
Estados Unidos e a então União Soviética. Para reinserir o Brasil no
sistema democrático, eram necessárias reformas de base, como a
agrária, a política, a econômica, a do ensino e da educação, mas elas
não encontravam nenhuma receptividade ante as nossas elites, que
ajudaram e que conspiraram junto às Forças Armadas para a
derrubada do Governo constitucional de João Goulart.

Mencionarei algumas experiências durante o Governo João Goulart,
do qual participei na qualidade de Chefe de Gabinete do então
Ministro da Fazenda Carvalho Pinto. Acredito até que a desinformação
daquilo que realmente ocorria nos subterrâneos da sociedade
brasileira foi um dos fatores que levou à queda do regime
constitucional presidencial de João Goulart. Recordo-me de que, em
uma reunião do Ministério, quando eu substituía o Prof. Carvalho
Pinto, que se encontrava nos Estados Unidos negociando, já naquele
tempo, a nossa dívida quase insignificante com o FMI, perguntaram
aos vários Ministros como estavam as Forças Armadas e quais eram
os problemas existentes no Exército, na Aeronáutica e na Marinha.

E perguntado sobre como se comportava o Gen. Castelo Branco,
então Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Ministro da
Guerra, Jair Dantas Rodrigues, disse ao Presidente da República que
ele não comandava sequer os seus ordenanças. Por isso e em face
das ofensivas parlamentares publicadas pelos jornais e promovidas
em especial por Carlos Lacerda, foi feita uma solicitação de estado de
sítio, que não tinha a unanimidade sequer dos partidos políticos para
tramitar tranqüilamente no Congresso Nacional.



565
O próprio PTB, que era da base da administração João Goulart,

posicionava-se contrariamente ao estado de sítio, cuja solicitação foi
retirada por atuação do Prof. Carvalho Pinto, que voltava dos Estados
Unidos e pedia aos Ministros militares uma reflexão maior sobre essa
questão de sítio que poderia deflagrar, na verdade, um ato que já
estava sendo gestado pela sociedade civil e pelas Forças Armadas.

O Governo João Goulart, logo após essa negativa ao estado de
sitio, entrou - vamos dizer assim - quase que em deterioração, mas
teve alguns lances de tentativa de recuperação, que foram as revoltas
da Marinha, a Revolta dos Sargentos e o comício da Central do Brasil.
Contrapondo-se a isso, ocorreu a marcha conservadora apoiada pela
Igreja e pelas elites intelectuais do Brasil, que foi a Marcha pela Igreja,
por Deus e pela Família. Como disse o Prof. Aluísio Pimenta,
lembramos o Pe. Payton.

Permaneci no Governo João Goulart até o dia 19/12/63, e, logo em
seguida, aconteceram esses eventos que culminaram nessa marcha
que foi o estopim para a deflagração do golpe ocorrido de 31 de
março para 1° de abril. Esse golpe, logo de início, afastou as
lideranças civis que o apoiavam. Lembro-me de que o jornalista Júlio
de Mesquita Filho, um dos conspiradores do golpe de 1964, logo em
seguida foi alijado de qualquer posição na ditadura militar, assim como
Carlos Lacerda, que logo depois sofreu até mesmo a cassação de
seus direitos políticos.

O afastamento das lideranças civis tornou compacto o regime militar,
administrado e movimentado pelas Forças Armadas. Um dos civis
adesistas foi aqui mencionado, o Prof. Gama Filho. Aliás, numa
reunião do Conselho Universitário de São Paulo, quando se gabava
de ser um dedo-duro da ditadura, recebeu a resposta afirmativa de
Paulo Duarte, grande jornalista, de que realmente era o dedo-duro da
ditadura, mas também era o miolo mole da universidade brasileira.

Na Universidade de São Paulo, havia professores que apoiaram e
ingressaram no sistema ditatorial. Basta lembrar o Ministro da Justiça
Alfredo Buzaid, que foi um dos esteios dos primeiros anos da ditadura
militar.

Na medida em que mergulhávamos no sistema militar, pudemos ver
que todos os Generais convocados para o exercício da Presidência,
sem exceção, fizeram discursos, ao tomar posse na Presidência da
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República, exaltando a democracia. Nos discursos de Castelo
Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médice, Geisel e Figueiredo
encontra-se uma profissão de fé democrática. Só que não é a fé que
professamos, pela qual combatemos, mas a fé democrática dos
quartéis. Daí tivemos repressão política, censura à imprensa, prisões
ilegais, torturas, desaparecimentos forçados e eliminações.

Em Minas Gerais, houve figuras, já referidas nesta Mesa, como o
Professor Mata Machado e seu filho, que foram trucidadas pela
ditadura militar. Tivemos exemplos de resistência democrática, entre
outros, o do Professor Aluísio Pimenta e de Helena Greco, uma das
mulheres que mais combateram pela reversão do sistema ditatorial no
Brasil.

Os esquadrões da morte foram gestados nos primeiros anos da
ditadura militar. Aqueles que deles participaram foram chamados para
a repressão política. Torturaram, eliminaram e seqüestraram com
absoluta impunidade.

Em São Paulo, no final dos anos 60, o esquadrão ainda era uma
instituição paulista e passou para as instituições de repressão política
do Governo Federal. O Delegado Fleury era o homem símbolo da
repressão política no Brasil. Tanto isso é verdade que, em um dos
processos por crime comum que ele havia cometido, como membro
do esquadrão da morte de São Paulo, foi denunciado e pronunciado
por vários homicídios. Naquele tempo, o Código de Processo Penal
impunha àqueles que eram pronunciados por crime de homicídio a
prisão preventiva obrigatória. Deveriam submeter-se a julgamento
pelo Tribunal do Júri, já presos. Ele foi preso. Imediatamente, ou
poucos dias depois, o Congresso Nacional votou a chamada Lei
Fleury para beneficiá-lo e retirá-lo do cárcere. Assim, avantajou-se a
atuação desse delegado na repressão política. Há vários exemplos
nas sociedades paulista, mineira e brasileira de pessoas que foram
torturadas pelo próprio delegado Fleury, muitas delas eliminadas por
sua atuação ou pela atuação de seu grupo.

Recordo-me de que, quando fazia as investigações relativas ao
esquadrão da morte, tendo conseguido a prisão preventiva do
Delegado Fleury, cortando, assim, pela cabeça, a repressão política,
fui procurado pelo representante do Serviço Nacional de Informações -
SNI - em São Paulo, o Gen. Faustini, que me advertiu de que eu
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estaria dando alento à progressão da atuação do Partido
Comunista no Brasil, porque estava tirando da sua liga de atuação a
maior cabeça da repressão política.

Podemos citar ainda a Igreja Católica como centro de resistência à
ditadura militar. Em São Paulo, O. Paulo Evaristo, depois de constituir
a Comissão Paulista de Justiça e Paz, realmente foi um dos esteios
para impedir que as atrocidades cometidas pelo sistema militar
prosseguissem. Vinícius Caldeira Brant, que vocês conhecem, um
mineiro que foi barbaramente torturado nos porões do DOI-CODI da
Rua Tutóia, em São Paulo, foi salvo pela atuação de O. Paulo Evaristo
Arns. Ele e tantos outros. A reação contra as mortes de Manoel Fiel
Filho e Wladimir Herzog, o ato ecumênico na Catedral de São Paulo,
para exaltar a figura dessas vítimas da ditadura militar, tudo isso se
encaixa nesse contexto de luta contra o arbítrio e as violências
cometidas.

E verdade que aos poucos, diante das resistências que prosseguiam
cada vez em maior volume e com cada vez mais personalidades
ímpares da sociedade brasileira se engajando nessa luta, esse regime
se foi desgastando, até a chamada lei de anistia. Neste ponto,
gostaria de dizer-lhes o que sempre pensei a propósito das leis de
anistia. Aquele tempo, eu fazia editoriais para "O Estado de São
Paulo", e escrevi um editorial em que combatia a idéia, que não era
apenas da direita, mas também da esquerda, de que a Lei de Anistia
era uma lei de duas mãos, interpretação que foi consagrada até
mesmo pelos tribunais. Como lei de duas mãos, se as leis de anistia
beneficiam as vítimas e não os algozes? Essa interpretação é
responsável pela convivência que temos até hoje com torturadores,
com assassinos do regime militar. Ainda há pouco tempo, em São
Paulo, uma figura conhecida, denunciada no Brasil Nunca Mais como
um dos torturadores do DOI-CODI de São Paulo, o Delegado
Calandra, conhecido por um codinome de que não me recordo no
momento, foi guindado a um dos postos mais elevados da polícia
paulista. Somente a sociedade civil, com o apoio do Cardeal-
Arcebispo D. Cláudio Hummes, conseguiu que esse homem fosse
retirado do posto que passara a exercer na polícia paulista.

Meus amigos, a Constituição de 1988 apontou o caminho para a
democracia, mas ainda temos muito o que caminhar. O Brasil não
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retificou o tratado sobre desaparições forçadas e não permitiu uma
investigação sobre os desaparecidos políticos - a Suzana Lisboa
representa as famílias de todo o Brasil -, principalmente aqueles
sacrificados nos movimentos ocorridos no Araguaia.

Lembro-me de que o Ministro da Defesa declarou, há pouco tempo,
que os arquivos a respeito da Guerrilha do Araguaia foram
incinerados. Por que foram incinerados? Como? E por quem? Para
evitar que a memória daquilo que precisamos e devemos discutir hoje,
amanhã e depois de amanhã viesse à tona, para mostrar aos nossos
filhos e netos os 21 anos de ditadura militar. Entretanto, nada se faz
para que as famílias, que têm o direito sagrado de receber os
despojos mortais de seus filhos sacrificados na luta pela liberdade,
possam recebê-los.

Hoje ainda caminhamos para essa democracia em que todos
possamos ser iguais, ter liberdade e expressar-nos livremente. Ainda
há resquícios desses anos, como as chacinas de Corumbiara, de
Eldorado dos Carajás, do Carandiru, da Candelária, de Vigário-Geral
e, por último, há dois anos, da chamada Castelinho, em que, a mando
do Estado, foram exterminadas 12 pessoas que cometeriam um crime
impossível. Eles foram arregimentados pela própria polícia para
assaltar um avião pagador, que o departamento de aeronáutica civil
declarou inexistente. Foram mortos da mesma maneira que as vítimas
do esquadrão da morte foram eliminadas para aumentar o prestígio da
polícia perante à população.

Hoje essas lutas se resumem nas lutas pelos direitos humanos, pela
educação, pela saúde, pelo direito de expressar-se livremente e
contra a violência policial. A Polícia Militar é uma criação da ditadura
militar para lutar contra a então chamada subversão.

Continuamos com a mesma polícia, cujos estandes de violência
continuam inclinados a alcançar números cada vez maiores de
pessoas eliminadas. Isso não conforta a democracia. Também não
conforta a democracia os planos de ajuste fiscal que levam à
diminuição das pautas na educação, na saúde e nos postos de
trabalho, gerando mais miséria. Isso, sem dúvida, caracteriza
violações graves aos direitos humanos, dos tratados internacionais
que o Brasil subscreveu e ratificou e, por isso mesmo,
consubstanciam-se em leis brasileiras de tomo e de volume
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constitucional e que são puramente menoscabadas pelo poder
existente.

A luta pela democracia não é uma luta de hoje, é uma luta de hoje e
de amanhã. Por isso congratulo-me com este evento, que é não só
para relembrar o passado, mas para tirar do passado as lições para
essa luta que é de hoje, que é de amanhã e iue sempre requer um
passo além no estabelecimento da democracia, no estabelecimento
dos direitos humanos, do direito que as pessoas têm de viver com
dignidade. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Maria Rabelo
E muito importante assinalarmos o significado desta reunião e de

outras que estão-se realizando em Belo Horizonte, no Estado e pelo
Brasil afora. Não há uma divisão entre passado, presente e futuro. Há
uma relação causal, quase existencial entre o que fomos, o que
somos e o que seremos amanhã. A ditadura não morreu. E preciso
que os mais jovens tenham consciência disso e saibam o que
representou de atraso, obscurantismo, violência, tortura e morte o
regime militar.

Saúdo a Assembléia por essa iniciativa, saúdo os meus
companheiros de Mesa e todos os que aqui se encontram. Fui
convidado para falar sobre o contexto do golpe de 1964. Não gostaria
de usar a expressão 'golpe", porque foi muito mais do que um golpe.
Tivemos, antes mesmo de 1964, toda uma movimentação dos setores
conservadores da sociedade brasileira que se opunham à tomada de
consciência do nosso povo. Esse processo se agravou com o episódio
da renúncia de Jânio Quadros e, principalmente, com aquela grande
movimentação que garantiu a posse do Vice-Presidente eleito, João
Goulart. Foi um momento importantíssimo na história brasileira,
quando os Ministros militares vetaram a posse do Vice-Presidente
legal, constitucional, alegando medidas de segurança e toda aquela
literatura que conhecemos. Houve um movimento nacional, liderado
pelo então Governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que
conseguiu convencer o 3 0 Exército a participar daquele movimento, e
os Generais foram derrotados. Os Ministros militares foram derrotados
e tiveram que engolir o golpe que estavam pondo em prática. Mas o
movimento popular ganhou força naquele momento, ganhou um
grande impulso. O povo brasileiro percebeu que tinha alguma

rÀ



570
contribuição a dar no encaminhamento dos problemas do País.
Jânio tomou posse, mas com poderes limitados pelo parlamentarismo,
que foi outra tentativa de golpe. Mas, dois anos depois, houve uma
outra demonstração de consciência do povo brasileiro no plebiscito
que liquidou a manobra do parlamentarismo com mais de 80%,
derrotando aquilo que tinham inventado para limitar os poderes de um
governo popular, que era vetado pelos militares.

É preciso entender esses quatro anos da década de 60, senão não
entenderemos nada do que aconteceu. Os primeiros anos da década
de 60 foram os anos que assistiram às maiores articulações,
movimentações e campanhas populares que o Brasil já viu até hoje.

E via-se a formação da Liga Camponesa, antecessora do
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, dos sindicatos
rurais, das centrais sindicais, atuando em todos os níveis da
sociedade brasileira. Por todo lado, via-se o movimento estudantil, o
movimento cultural. Era um momento de euforia na vida brasileira, em
que o Brasil descobria-se capaz de enfrentar os desafios da história.
Havia Brasília, o Cinema Novo, a Bossa Nova. Tudo isso estava
fermentando a base da sociedade brasileira e inquietando os setores
dominantes. A medida que se reforçavam as bases da nossa
nacionalidade, esses setores assustavam-se. Vimos depois
movimentos nas bases do Exército, das Forças Armadas, insurgindo-
se também contra uma estrutura de disciplina quase medieval, que, de
certa maneira, ainda hoje existe. Estou referindo-me aos Suboficiais,
aos Tenentes, aos Sargentos. Eles se organizavam para defender
suas posições. Imaginem que os Sargentos da Aeronáutica chegaram
a cercar Brasília, tomar alguns prédios e parte do aeroporto. Havia
uma fermentação geral por todo o País. Tudo aquilo inquietava as
classes dominantes brasileiras, habituadas a séculos e séculos de
mando e poder incontestável. O povo brasileiro estava assumindo seu
destino nas ruas, nos campos, nas fábricas, nas escolas e nos
quartéis.

Houve, nesse período, dois acontecimentos que devem ter a
importância devida nesse processo. Fala-se muito no que houve
depois, nos últimos anos. Parece que há uma preocupação de
subestimar e obscurecer o que aconteceu, até mesmo em setores da
esquerda. Houve duas greves gerais políticas. Uma, em 1962, pela
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indicação de um Primeiro-Ministro muito reacionário, muito
conservador, Auro de Moura Andrade. O Jango enviou ao Congresso,
sem discutir com a sociedade e seus aliados - hoje dizem que, se ele
tivesse adotado o estado de sítio naquele momento, teria evitado o
golpe - um pedido de estado de sítio. Então, fez-se um grande
movimento contra. O Jango era, até certo ponto, um figura ambígua,
com relações em diversos lados, por isso se pensou que aquilo
poderia ser uma manobra contra o movimento popular que estava nas
ruas, demonstrando sua força. Ele não discutiu e houve uma greve
geral política. Se já é duro fazer uma greve, imaginem fazer uma
greve geral com motivação política. E essa greve geral derrotou o
projeto do estado de sítio. Considero que esse foi um dos momentos
mais decisivos. Houve a reunião da Semana Santa, o movimento dos
marinheiros, o comício de 13 de março. Na minha visão e na de outros
companheiros, naquele momento os trabalhadores brasileiros, que até
então tinham uma quase subordinação às diretrizes do Governo
Federal, rebelaram-se e passaram por cima da autoridade do
Presidente da República. Disseram que queriam seguir seus próprios
caminhos. Aquele momento foi muito grave na história brasileira,
mostrando que os trabalhadores não estavam dispostos a aceitar
nenhum tipo de tutela, nem mesmo daqueles que se apresentavam e
que eram realmente amigos. Estou reconstituindo esse momento, que
considero um dos mais importantes.

Poderia citar depoimentos de vários especialistas mostrando a
riqueza daquele instante do movimento popular brasileiro. Aquilo
crescia por todos os lados, criando um medo muito grande nas
classes dominantes dos setores conservadores, que viam no processo
de agitação do País a perspectiva de uma possível revolução social.
Ajudava essa visão o fato de termos, bem próximo e recente, uma
revolução socialista vitoriosa, que era a Revolução Cubana.

No auge da Guerra Fria houve uma mobilização geral dos setores
dominantes da sociedade brasileira, desde o empresariado mais
moderno de São Paulo até o latifundiário mais retrógrado do Nordeste,
passando pelas classes médias, assustadas com o espantalho do
anticomunismo agitado por todos os lados, a começar pela própria
Igreja Católica, que importou um pregador irlandês, aculturado nos
Estados Unidos, o Pe. Patrick Payton. Ele lançou aqui, como já havia
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feito em outros lugares do mundo, a Campanha do Rosário com a
Família, que, mais tarde, serviu de base às Marchas com Deus pela
Família e a Liberdade, instrumentos de agitação da direita para depor
o Governo Goulart.

Sabemos a importância da classe média e até mesmo do setor de
trabalhadores como condutora das notícias, do poder de informação.
Isso gerou um clima de pânico nos meios conservadores. Posso dizer
que a imprensa, ou melhor, todos os grandes jornais, que deveriam
fazer o seu ato de contrição, o seu mea-culpa, todos eles, com
exceção da "Última Hora", que era ligado ao Governo, apoiaram
abertamente a preparação do golpe e o golpe. O próprio "Correio da
Manhã", no dia 1° de março, publicou um editorial de primeira página
que dizia: Tora!".

Então, todo o conjunto do espectro geral das classes conservadoras
para deter o que para eles era o processo da revolução social
brasileira. Foi por isso que o golpe de 1964 ou a contra-revolução de
1964 teve como adversários principais os trabalhadores, os
intelectuais de esquerda, os professores, os estudantes, etc. Como
diziam, num artigo extraordinário da "Monthly Review", os dois
grandes pensadores marxistas Paul Sweezy e Leo Huberman, uma
das vozes mais importantes da esquerda mundial: "O que se visou
não foi a figura de Goulart; o que se visou foi o emergente movimento
popular, que se apresentava ameaçadoramente e precisava ser
destruído com todas as armas do arsenal destrutivo, com todo o poder
do arsenal tirânico". Lá estava o inimigo. Então, deveriam impedir que
o movimento popular prosseguisse.

Não entrarei nessa discussão por ser muito complicada, mas ela
poderia explicar o fato de não ter havido resistência. Durante longo
tempo ouvimos que o esquema militar de Vargas era muito poderoso.
Aliás, o meu jornal, o "Binômio" , denunciou durante três anos a
preparação do golpe.

O incidente que me envolveu com o General que comandava a lD4
se deveu às denúncias que fazíamos a respeito de suas articulações
na conspiração. Será que não tiveram conhecimento disso? E preciso
esclarecer aspectos ainda nebulosos.

O Governo Goulart tinha uma composição múltipla. Não vamos
subestimar sua própria figura, um patriota, um grande homem, um
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nacionalista de grande sensibilidade social, mas também um
grande latifundiário. Era um dos maiores proprietários de terra do
Brasil, e isso pesa muito na hora das decisões. Quem era o
representante do Brasil nos Estados Unidos? O Sr. Roberto Campos,
o mais importante defensor dos interesses estrangeiros na história
brasileira, o chamado "Bob Fields". O Gen. Castelo Branco,
Comandante do Estado-Maior do Exército, era o maior conspirador. A
base de apoio do Governo, que tinha mais voto no Congresso, era o
partido da aristocracia rural, o PSD. A agitação das ruas, dos quartéis,
das escolas, dos intelectuais, dos estudantes e dos setores
progressistas da Igreja ecoava, também, no espírito dos setores
conservadores dentro do próprio Governo. O medo estava na
oposição e em setores aliados a Goulart. Não há explicação. De
Minas saiu um exército de mata-ratos que não tinha condições de
enfrentar um disparo de metralhadora de um dos aviões da base
aérea de Santa Cruz, dirigida por um Brigadeiro leal a Jango. O Gen.
Mourão Filho era uma figura caricata, conhecido como "Vaca
Fardada", um louco desvairado que falsificou documentos no caso do
Plano Cohen. O exército do Gen. Mourão Filho poderia ser dizimado
com meia dúzia de rajadas. Por que esse esquema não foi acionado?
Nenhum disparo nem para salvar a cara? Neste momento de reflexão,
não podemos esquecer isso.

Ressalto, sobretudo aos mais jovens, que nada justifica uma
ditadura. Crescimento material para quem? Para os grandes grupos
que consolidaram sua dominação no Brasil. Muita perseguição,
sobretudo atraso, estagnação cultural, cujas conseqüências vivemos
ainda hoje. Devemos estar atentos para que aqueles negros dias não
se abatam novamente em nossa Pátria.

Palavras do Sr. João Quartim de Moraes
Bom-dia. Este complexo de manifestações tem seguramente seu

epicentro em Minas Gerais, numa importante iniciativa envolvendo a
própria Assembléia Legislativa, marcando os 40 anos dessa infeliz
data da história do País. Registro minha satisfação de aqui estar, e
agradeço o convite.

A história se escreve com palavras, e palavras diferentes escrevem
histórias diferentes. Quanto à questão levantada por meu amigo e
companheiro de exílio José Maria Rabelo, também partilho da
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preocupação que externou na caracterização da ditadura e do
processo que levou à ditadura, isto é, o golpe. Pensando nas
gerações mais jovens, o dever do político, do intelectual, do professor,
é preocupar-se com os que estão nos ouvindo e não dispõem de
nossos elementos de informação nem de nossa contextualização
espontânea; por isso é importante a questão da designação. Não se
trata apenas de uma questão de palavras, pois cada palavra conta
uma história diferente.

"Revolução" foi a palavra usada pelos golpistas durante 20 anos,
portanto, durante as duas primeiras décadas em que não foi possível -
e por razões evidentes, porque persistia a ditadura - marcar a
desgraça que se abateu sobre o nosso País naquele 31 de março,
naquele 1  de abril.

Esta reunião faz parte da história, da consciência política brasileira
sobre o que ocorreu em 1964. Este é um momento importantíssimo
porque, pela primeira vez, por ocasião dos 40 anos do golpe, há um
movimento dessa relevância.

Sem exagero - estou tentando medir as minhas palavras -, foi o
maior avanço político da esquerda em nosso País. Sei muito bem o
que estou dizendo.

E preciso lembrar que em 1954, quando o nível de inflação se
comparava ao de hoje, João Goulart decretou um aumento de 100%
do salário mínimo. Valeu o cargo do Ministro do Trabalho, mas Getúlio
Vargas o manteve. Na década de 50 a PETROBRAS se consolidou, e
se prestou homenagem a todos os patriotas, incluindo o Exército e o
PC do 6, que teve função fundamental na criação da PETROBRAS.
Isso não deve ser esquecido.

Naquela ocasião, lançaram-se bases dessa industrialização
autocentrada que, a despeito de todas as mazelas, permitiu que o
Brasil não virasse uma enorme Porto Rico nem ficasse no atraso,
maior que o nosso, em que estão nossos irmãos bolivianos ou
peruanos, sem uma sólida infra-estrutura industrial. Tudo isso é muito
importante e nos dá a medida do que perdemos com o golpe de 1964;
a possibilidade de prosseguir num desenvolvimento constante das
forças produtivas nacionais, conferindo a ele conteúdo popular. A
verdade é que, na segunda metade dos anos 50, a expansão da
indústria automobilística foi importante para o crescimento econômico,
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para a industrialização, mas outras perspectivas estavam
atrasadas pela carência de uma reforma agrária e pela forte demanda
de melhores condições de trabalho para as massas camponesas, que
constituíram, como ainda constituem, uma parte importante da nossa
população, embora decrescente em termos percentuais. A reforma
agrária era um elemento fundamental, mas sobretudo o
prosseguimento do desenvolvimento industrial.

Temos um complexo de problemas que nos fazem pensar não
somente no significado do golpe, mas no que veio depois. Ao assumir
a Presidência em 1994, Fernando Henrique Cardoso, em uma frase
enigmática, disse entender como missão acabar de vez com a
herança do getulismo. Curioso, porque o golpe foi dado em 1964
contra o comum no peleguismo, no getulismo. Como esse homem,
que havia pousado de grande pensador da Oposição e da resistência
à ditadura, poderia considerar em 1994 que aquele getulismo e aquele
comunismo, contra os quais havia sido desferido o golpe, tinham
atravessado incólumes a ditadura? Essa frase enigmática é uma
charada que não é tão difícil matar. Esse FHC, patriarca dos
neoliberais e da destruição do setor público, a despeito da vitória dos
golpistas e de 20 anos de ditadura, considerava que o que queria
realizar não havia sido, realizado pela ditadura. Nem ele fez aquilo que
a ditadura não fizera. E bom que tenham essa perspectiva histórica. A
agressão ao setor público, a agressão ao setor estatal da economia, a
abdicação da possibilidade de um desenvolvimento econômico
autocentrado. Ele chamou tudo isso de herança getulista e empenhou-
se em destrui-Ia.

O quadro é muito complexo. Esses elementos contribuirão para
adensarmos a reflexão sobre o destino do Brasil nesses 40 anos.

Ressalto uma vez mais certos elementos que justificariam a
dificuldade da marca registrada que devemos dar ao que aconteceu
em 1964. Certamente, no plano político, é golpe, e não revolução,
porque os golpistas, que deram o título de revolução ao que haviam
feito, tinham uma visão canhestra, estreita, rude e grosseira do
processo histórico. Tomaram o poder à força, na cacetada. Não
queriam dizer nada muito mais profundo do que isso. O que
chamavam de revolução é o que chamamos de golpe,
fundamentalmente um ato de força.
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Falou-se com muita pertinência que não foi um mero golpe

palaciano urdido na cúpula do poder. Teve muito apoio da sociedade;
tanto é assim que, na batalha das ruas, a direita venceu. A direita
mobilizou muito mais gente; foi apoiada unanimemente pela grande
imprensa e, em sua maioria, pela Igreja Católica, instrumento
importantíssimo do golpe de Estado. Não podemos comparar a
quantidade de operários, estudantes, intelectuais e lutadores pelo
progresso e pela independência nacional que se reuniram no comício
do dia 13 no Rio de Janeiro, como quase um milhão de pessoas
desfilando atrás de Adhemar de Barros, ladrão entre os ladrões,
malandro entre os malandros, com o rosário na mão, defendendo
nada mais nada menos do que Deus, a família e a propriedade. A
esquerda foi derrotada politicamente.

Invoco o nome de um homem morto há quatro anos, por quem tenho
profunda estima, o Gen. Nelson Werneck Sodré, que considero o
maior historiador do Brasil do séc. XX. Dizia muito bem que a derrota
política paralisou a resposta militar. Havia oficiais progressistas na
Aeronáutica, mas é verdade que uma esquadrilha da FAB teria
dispersado. Mourão voltava correndo para casa. Conversei com
Oficiais da aeronáutica, que afirmaram que não havia condições de
subir a bordo porque os ligados a Burnier e a fascistas da Aeronáutica
tinham segurado os aviões; não havia como abastecê-los.

É um processo muito complexo. Teria havido condições meramente
militares de resistir ao golpe. O Gen. Ladário Teles, progressista e
sobretudo constitucional ista, militar que honrou seu compromisso de
defender a Constituição, dispôs-se a resistir, mas João Goulart, por
sua ambigüidade já caracterizada e também porque tinha uma
finíssima percepção de que a esquerda havia sofrido uma derrota na
rua, uma vez que a direita estava mais forte na mobilização de rua,
não encorajou uma resistência mais conseqüente. Esse ponto merece
ser ressaltado.

Golpe ou revolução? Não foi só um golpe, porque teve apoio na
mobilização reacionária de massas, estimulada pela imprensa em sua
grande maioria, e de outras forças, incluindo-se a Igreja Católica. Qual
é a síntese dessa dialética? Golpe ou revolução? A síntese é a contra-
revolução. Foi um movimento contra-revolucionário. Não foi apenas
um golpe de palácio. Se foi um movimento contra-revolucionário, não
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foi apenas uma quartelada; por isso citei os termos do Sodré.

Encerrarei minha exposição com duas referências, que, a meu ver,
deveriam ser decisivas: uma se refere ao comentário de Sodré, de
que lerei algumas linhas, feito há 10 anos, quando nos honrou com
sua presença na UNICAMP, discutindo os 30 anos do golpe. (- Lê:)

"A ausência de resistência militar por parte do Governo surpreendeu
os próprios empreiteiros do golpe."

Na verdade, Goulart dispunha de elementos militares suficientes
para a resistência. Se tal resistência, em face da presença da
"brothersome" - aquela frota que os gringos mobilizaram para ajudar a
contra-revolução, ou seja, para ajudar a democracia, como costumam
fazer aqui, no Iraque, na Sérvia... - teria sido suficiente para deter o
golpe, é outro problema, que a história não verificou. Mas parece
plausível que militarmente teria. ( -Lê:) "O que paralisou a ação das
forças militares de que o Governo dispunha foi justamente a prévia
derrota política das forças populares que apoiavam o Governo, ou
seja, a derrota da mobilização de rua. Daí, o fato de que o golpe foi
político, embora operado por forças militares."

O que quero dizer com isso? Que lições temos no presente? Uma
das mais importantes é que persiste o controle dos meios sociais de
comunicação por grupos privados, que sempre, nas horas decisivas,
estarão do pior lado, como estiveram, por exemplo, quando foi eleito
aquele ladrãozinho, Fernando Collor, maciçamente apoiado pelo
capital da imprensa.

Ouvi - e concordei - que a ditadura continua. Aqueles elementos e
aquelas forças que, em situações decisivas da vida nacional, apelam
para o golpe e para a contra-revolução estão aí. Não tenhamos ilusão.

Palavras da Sra. Suzana Lisboa
Bom-dia. Sinto-me muito honrada de estar aqui. Agradeço ao

Deputado Durval Angelo o convite, certamente capitaneado pela
"Bizoca". E muito importante a presença de tantos jovens neste
seminário, e, em nome de todos os que lutaram contra a ditadura, é
importante que vocês conheçam e aplaudam uma grande
companheira que está presente, a Teresa Angelo.

Estou com um problema sério de coluna. Não estou aleijada para
sempre, mas, apesar das dificuldades, não poderia deixar de vir a este
seminário, para, em nome dos familiares de mortos e desaparecidos
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políticos, dizer que não nos esquecemos jamais do que se passou
e que estaremos sempre presentes para nos lembrar dos olhos
vazados e da língua decepada de Eduardo Leite, o "Bacuri"; da dor de
Arnaldo Cardoso Rocha, Antônio Carlos Bicalho Lana, Aldo Sabrito,
Hélder Gomes Goulart, Geová de Assis Gomes, José Júlio de Araújo,
com quem tive a honra de combater na Ação Libertadora Nacional.
Não vamos nos esquecer da dor de Walkiria Afonso Costa, última das
guerrilheiras presa no Araguaia e assassinada pelos membros do
Exército brasileiro, que lá estava. Não vamos nos esquecer de
Osvaldo Orlando Costa; não vamos nos esquecer das cabeças
decepadas na Guerrilha do Araguaia.

Nossa luta tem sido muito difícil. Não consigo entender por que os
familiares foram ficando isolados nessa luta durante os últimos anos.
Exatamente por isso eu não podia deixar de vir a esta Casa pedir que
o clamor desta terra e desta Assembléia nos acompanhem de maneira
mais efetiva.

A luta pelo esclarecimento das mortes e desaparecimentos se
iniciou durante o período da ditadura militar, na primeira metade da
década de 70, e continua até hoje. Essa atuação ficou mais intensa a
partir de 1973 e especialmente em 1974, quando começa o chamado
período da distensão do Governo Geisel, em que ele diz que já não há
o combate à subversão, porque ela terminou. Nesse período, todos
estão desaparecidos. Todos os presos, de 1974 até setembro de
1975, estavam desaparecidos porque queriam simplesmente dizer
que essas pessoas já não existiam.

Os "nazistas" se deram ao trabalho de trasladar seus prisioneiros
para levá-los ao extermínio. O que buscavam com todo esse empenho
e gastos adicionais para tirar as pessoas de perto de suas famílias?
Procuravam apagá-los da memória. Aos sobreviventes da ditadura,
que somos nós, não restariam nem túmulos para o pranto, não
poderíamos nos reunir em cemitérios nem em memoriais.
Desaparecer com os corpos foi uma maneira eficaz de tentar controlar
os sobreviventes. Quantos anos levamos para conhecer a história dos
crimes de guerra cometidos pelos nazistas e para julgar os
criminosos? As ditaduras da América Latina aproveitaram muitíssimo
essa experiência, para promover o desaparecimento de suas vítimas.
E fazer desaparecer é silenciar o morto além da própria morte, é
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perpetuar esse crime.

Como familiares, conquistamos, em 1995, no Governo Fernando
Henrique Cardoso, a Lei n° 9.140. Represento desde essa época os
familiares e as entidades nessa comissão do Governo. E essa lei foi
ampliada na semana passada por medida provisória do Governo
Federal, estendendo os beneficiários, já que o texto inicial havia sido
muito restritivo.

Essa lei considera a questão dos familiares dos desaparecidos como
um problema humanitário que os envolve e ao Governo. E isso que
precisamos , transpor. Não é uma coisa pessoal que envolva os
familiares. E uma história que a sociedade precisa conhecer. Foi o
Estado que torturou, matou e fez desaparecer os corpos. E ao Estado
que cabe, hoje, não apenas assumir a morte dessas pessoas e
indenizar as famílias, mas atender às nossas principais reivindicações,
que sempre foram: buscar os corpos, entregá-los a nós para
sepultamento, saber em que circunstâncias foram mortos e punir os
torturadores. A tortura é um crime de lesa-humanidade. Aqueles que
guardam informações acerca dos desaparecidos políticos estão até
hoje cometendo crime.

Todos os governos que se sucederam à ditadura não souberam
tratar essa questão de forma efetiva, O Estado reconhece que matou,
mas se exime da obrigação de identificar os corpos e de
responsabilizar quem matou. Os familiares é que têm de apresentar
indícios ao Governo e a essa comissão, a fim de que ela possa buscar
os corpos.

Em todo esse período, eram cerca de 160 desaparecidos políticos.
Havíamos listado 152, na época da edição da Lei n° 9.140, mas a
cada dia surgem mais casos. Quarenta anos depois do golpe ainda
estamos recebendo informações de desaparecidos. Dos cerca de 160,
os familiares resgataram até hoje três corpos. Quase ninguém
acredita quando falamos isso. O primeiro corpo resgatado foi o do
meu marido, em 1979. Tive a sorte de achar o meu desaparecido
enterrado com nome falso no cemitério de Perus, em São Paulo.
Localizamos depois o Dênis Casemiro, que também estava enterrado
nessa vala do mesmo cemitério. E conseguimos trazer o corpo de
Maria Lúcia Petit da Silva do cemitério de Xambioá, no Araguaia. São
três corpos, então. Outros corpos, que conseguimos saber onde
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estavam e descobrir mais ou menos em que circunstâncias foram
enterrados, não conseguimos resgatar, pela dificuldade em localizar a
cova e em razão de mudanças nos cemitérios.

Essa responsabilidade é nossa, dos familiares. Somos nós que
devemos buscar onde estão essas pessoas. Apesar de ser
reconhecida pelo Governo, em 1995, a legitimidade da luta dos
familiares, quando ele assumiu como mortos 136 dos desaparecidos
políticos que constavam na nossa lista, é um absurdo que até hoje
estejam guardados a mil chaves os segredos dos arquivos militares de
então. Não aceitamos, em hipótese alguma, a resposta do Ministro da
Defesa, que diz que os arquivos não existem, que foram queimados
há mais de 20 anos. Eles existem, sim. Em 1992, os ministérios
militares, Exército, Aeronáutica e Marinha, elaboraram um relatório
sobre cada um dos mortos e desaparecidos políticos, a pedido do
então Ministro Maurício Correa. Tal documentação é oficial, e o
Governo deve nos dizer o que ocorreu com ela. Se, depois de 1992,
esse acervo físico que deu origem à documentação foi queimado,
queremos saber onde, por que e de que forma isso aconteceu. Não
aceitamos que o Governo não nos responda a urna carta anônima
enviada por um Soldado que combateu na Guerrilha do Araguaia. Em
2001, foi enviada essa carta ao Ministério Público Federal, que
investigava as questões do Araguaia, dizendo que os corpos da
Operação Limpeza estão dentro do quartel em Marabá. Até hoje
tentamos entrar no local. Se houve a Operação Limpeza - e
realmente, pelo que comprovamos, ela existiu, pois estive na reserva
indígena de Sororó, em 1996, onde localizamos precisamente uma
cova com restos de ossos dos guerrilheiros do Araguaia - e os ossos
podem estar enterrados dentro do quartel em Marabá, não há
justificativa para que não possamos, como ocorreu no Governo
Fernando Henrique, constatar a existência de tal vala, agora, no atual
Governo. A resposta oficiosa, conseguida por meio da imprensa,
sobre esse assunto foi que o centro de comunicação do Exército
reconhecia aquele quartel como uma dependência do Exército, mas
que não se envolveu na Guerrilha do Araguaia, e o Ministro da Defesa
disse que não comentaria uma carta anônima. Em hipótese alguma
aceitamos isso. Primeiro, porque o Governo tem dito que as
testemunhas que por acaso apareçam terão preservadas a sua
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identidade. Estive recentemente no Araguaia, em nome da
comissão, para ouvir os Soldados que prestariam informações, e
alguns foram preservados. Então, não admitimos a carta anônima
nem o sigilo. A carta precisa o local, com graduação de azimute, onde
está localizada a cova. Todos sabem que aquela dependência militar
não participou da Guerrilha do Araguaia, porque o quartel foi
construído depois.

Nossa luta ficou pendurada, desde a questão da anistia. Não
conquistamos a anistia ampla, geral e irrestrita. Mesmo depois da
anistia, muitos continuaram nas prisões, saíram cumprindo pena em
função da Lei de Segurança Nacional e em condicional pela
diminuição das penas, na revisão da lei de segurança. Os
torturadores, os assassinos, os mandantes dos crimes, em uma
conversa que a sociedade civil comprou - essa é a nossa avaliação -,
consideraram-se anistiados pelos crimes conexos. Tenho diversos
questionamentos: a forma como a anistia foi desenvolvida, desde o
Governo Fernando Henrique até agora. Para mim, ela virou o "Show
do Milhão", e não foi para isso que lutei. A indenização é um direito,
mas, em um País miserável como o nosso, não posso aceitar os
valores votados e estipulados pela Comissão da Anistia desde o ano
passado, apesar de eu ser também beneficiária dessa lei.
Recebemos, como aposentadoria e pensão do meu marido, um
salário mínimo, porque até hoje não tive coragem de rever esse valor,
pois não é isso o que me interessa.

Os torturadores têm direito a essa anistia? Algum deles, por acaso,
requereu essa anistia? E assim que temos a sua certidão. Qualquer
um de nós que passou por aquele período e precisa ser anistiado
precisa fazer um requerimento. Mas não vi nenhum torturador ser
processado, indiciado, nem, muito menos, fazer um requerimento de
anistia. Então, para nós, eles não foram anistiados, assim como não o
foram todos aqueles que eram, em princípio, condenados pelos
chamados crimes de sangue e permaneceram nos cárceres do País.

Esses crimes e essas pessoas ficaram no anonimato, encobertos
pelo manto da impunidade, que é patrocinado por um pretenso
discurso revanchista. Se querer justiça é ser revanchista, então sou
revanchista e pretendo ser até os últimos dos meus dias, porque
justiça para mim é resgatar a história de cada uma dessas pessoas
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que deu a vida para que pudéssemos estar aqui, hoje, falando
desse assunto.

Sobrevivi para isso. Esta é a minha responsabilidade, e este é o
meu compromisso. A impunidade hoje é a marca registrada deste
País, que ainda massacra milhões pela miséria, pela fome; que tortura
nas delegacias; que morre de medo cada vez que bandeiras tremulam
nos movimentos populares, quase as mesmas que tremulavam nas
mãos dos nossos companheiros e pediam liberdade, justiça social e
reforma agrária.

Não é possível continuar a conviver com essa história de forma tão
precária, como temos feito até hoje, 40 anos depois da ditadura. Por
isso este ato da Assembléia é da maior importância. Sou funcionária
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, que também está
rememorando os 40 anos do golpe, mas vejo que nada se assemelha
ao que está fazendo esta Assembléia e a Câmara de Vereadores,
com a força e a integração, especialmente, da juventude, que vai
seguir e se incorporar à nossa luta.

Como haverá debates depois, não vou me estender muito. Estarei à
disposição para responder a todas as perguntas. Mas quero dizer que
vamos continuar lutando, que nossos mortos nos espreitam e clamam
por justiça, para que essa situação nunca mais volte a acontecer.

Palavras do Sr. Raimundo Pereira
Inicialmente, quero agradecer e dizer aos companheiros de Mesa

que é uma grande honra estar presente em um ato de tanta
relevância, com pessoas que, durante todos esses anos, participaram
dessa luta e estão, como disseram, dispostas a continuá-la para
mudar este Pais e, de algum modo, reparar o enorme dano causado
pelo golpe militar de 1964.

Considero a minha presença aqui não uma honra pessoal, mas uma
homenagem à imprensa popular, que existiu neste País em inúmeras
fases, como em 1964, e está presente até hoje, mas que precisa do
apoio de vocês para continuar a existir.

Para caracterizar o período do golpe, já se disse mais do que o
suficiente. A Suzana, o Sr. Hélio Bicudo, o Prof. Pimenta, o Quartim e
o José Maria, companheiro de jornalismo, falaram - e muito bem -
sobre esses problemas. Só acrescentarei três fatos. Em primeiro
lugar, no mundo, o passado está presente. Em 1964, era estudante de
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Engenharia em São José dos Campos e fui expulso da escola. Até
hoje não houve anistia no ITA. Os expulsos nem são reconhecidos
como expulsos. Depois, fiz Física, quando aprendi que o passado, ao
contrário do que pensamos, está presente. Quando olhamos para o
sol, o que vemos é sol de 8 minutos atrás, porque a luz se propaga
com velocidade finita. Einstein mostrou que é um engano dos sentidos
mostrar que o passado não está presente. O mundo real é mais
complexo do que imaginamos. O passado está presente.

E impossível deixar de pensar no Governo Lula quando lembramos
do Governo Goulart. Claro que Lula é muito diferente, é um ex-
operário, participou da luta operária como dirigente, reitera
continuadamente seu compromisso com a luta da qual participou. Mas
dirige um Governo híbrido, com companheiros nossos de luta, como
José Dirceu e Aldo Rebelo, de cuja amizade até hoje tenho orgulho.
Mas o Governo Lula nomeou para postos-chave elementos da Direita.
Para o Banco Central, nomeou um homem do capital financeiro
internacional. Sua aposentadoria de R$700.000,00 por mês é apenas
um detalhe, porque ele foi operador do Banco de Boston em
operações lesivas ao Brasil.

Uma reportagem de dois anos atrás repete essa afirmação, mas não
foi investigada. O Senador Antero Paes de Barros, com propósitos
conservadores, levantou uma informação objetiva. Hoje, o Brasil luta
por um certo controle de capitais, uma das poucas possibilidades que
tem de sair da crise financeira que atravessa. Há relatório de um
inspetor do Banco Central dizendo que as operações do Banco de
Boston, na época em que o Meirelles era operador em Boston, eram
lesivas ao Brasil. E a lei deveria ser mudada. Não é uma lei, mas uma
CC-5. A CC-5 não nos permite esquecer João Goulart, pois são
operações fraudulentas do Banco Central contra a Lei Federal n°
4.131, de 1962, deJango Goulart.

Há um parecer da Procuradoria da República denunciando Gustavo
Franco e Gustavo Loyola como os cabeças de uma operação que
transformou a Lei Federal n°4.131, que está em vigor, sem autoridade
legal para isso, porque portarias e normas do Banco Central não
podem alterar uma lei no seu espírito. O espírito dessa lei é o de
restringir a movimentação do capital estrangeiro, mas se transformou
numa lei absolutamente permissiva, e Henrique Meirelles, como
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Presidente do Banco Central, está levando isso adiante.

Recentemente, fez nova portaria para permitir a transferência de
dinheiro entre o Brasil e o exterior por meio de TED. Ora, no debate
realizado na Câmara, com a participação da revista "Reportagem", a
Deputada Federal Clair disse que o Congresso tem a obrigação de
pedir a cassação dessa nova circular, porque é um prosseguimento
das artimanhas de Gustavo Franco e outros.

Então, ao Governo Lula temos de dizer, como se diz para os
companheiros, com precisão e firmeza, que este caminho não tira o
País do buraco. Um operador do Banco Central ( ... ) Não pela pessoa.
O Meirelles pode ser uma pessoa de excelente trato, mas a questão é
política, e não, pessoal. Quando falamos no Governo Lula, não
podemos nos esquecer do Governo João Goulart, porque o Governo
Lula acabou de aprovar uma lei de reforma do setor elétrico brasileiro.
Um pouco como propagandista da "Reportagem", porque vivemos de
assinaturas e não posso perder esta oportunidade, pois a revista é
pouco conhecida, quero dizer que nossa última reportagem de capa
trata da reforma do sistema elétrico brasileiro promovida pelo Governo
Lula. Assessorado pelos melhores lutadores do movimento popular e
democrático nessa matéria, escrevi um artigo que ainda tem
debilidades - é necessário que se faça uma análise maior, porque o
assunto é complexo -, mas me arrisco a dizer que essa não é uma
reforma, mas uma meia contra-reforma para se chegar a uma
conciliação, em um esforço de desmonte do sistema estatal. O
Governo Lula não tem coragem política de fazer as estatais voltarem a
comandar o processo de geração de energia no País, que foi
paralisado pelo Governo ColIor, que colocou as estatais no plano de
privatização, num processo aprofundado pelo Fernando Henrique, que
colocou as grandes geradoras estatais no plano de desestatização. E
o Governo Lula não teve coragem de enviar para o Congresso, em
seu projeto de reforma, um artigo que tirasse as estatais do plano de
privatização. Isso foi discutido na véspera, na hora de anunciar a
medida, com a presença do Lula. A Ministra Dilma, o Dirceu e o Aldo
Rebelo queriam que isso fosse colocado no projeto; o Palocci, não.
Finalmente, Lula optou pelo Palocci e mandou o projeto para o
Congresso sem tirar Furnas, a ELETRONORTE e as outras geradoras
estatais do plano de privatização. Depois, no Congresso, o Deputado
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Federal Fernando Ferro afirmou que o Governo teria de demiti-lo
do cargo de relator da medida, porque não aceitaria que isso não
fosse colocado, já que fazia parte de sua tradição e de sua história
política; assim, não se curvou, e, finalmente, a Fazenda recuou.

Ora, o Governo hesita em coisas fundamentais. Evidentemente,
como disse o Quartim, estamos apenas levantando questões e não
devemos fazer afirmações de que não tenhamos certeza. Ora, estou
fazendo afirmações de que tenho certeza, mas o significado político
de tudo isso é mais complexo. Não que não tenha desejado, mas não
sou um militante político. Sou um jornalista, e isso é algo limitativo. Até
gostaria de ter sido um grande político, mas não sou e não o serei
mais, porque, com o tempo que tenho, decidi me concentrar em fazer
um jornalismo cada vez melhor, já que sempre é possível aprimorar.
De qualquer maneira, gostaria de fazer essas observações.

Outra observação que gostaria de fazer diz respeito à questão da
opinião pública, que o Quartim abordou de uma forma muito
interessante, ressaltando a discussão sobre se foi um golpe político ou
um golpe militar. Quando o PT, em 1999, ( ... )

Quando ficamos mais velhos, conseguimos alguns privilégios. Ano
que vem, quero fazer uma matéria sobre o PT: para onde vai o PT?
Quero fazê-la no aniversário do PT. Portanto, já comecei meu trabalho
de reportagem. Tenho algumas idéias e pistas. Caso consiga, será
matéria de capa da revista "Reportagem", pois os 25 anos do PT são
uma data importante.

Tive oportunidade de discutir a questão com o meu amigo José
Dirceu, logo depois que comandou o congresso do PT em que se
decidiu a saída do partido do movimento Fora FHC. Trabalho com a
opinião pública, importante para o jornalismo, principalmente o
popular. O jornalismo burguês tenta aturdir o trabalhador com
novidades, para que não pense. Já o jornalismo popular tenta ver as
novidades mais profundas, difíceis de serem vistas nas aparências, e
dá outras perspectivas.

Fizemos um bom trabalho, que está na revista "Reportagem", em um
artigo assinado por Breno Altman sobre esse congresso do PT em
Belo Horizonte. Todos os grupos do PT, salvo o diretório do Paraná,
apoiaram o Fora FHC. O Dirceu já era Presidente eleito do PT, o
Milton Temer não tinha tanta força. O Dirceu fez questão de derrotar o
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Fora FHC. Esse movimento era apoiado pelo PCdoB, pelo PSB,
por setores do PMDB, pelo PDT e por todo o mundo. O que o Dirceu
fez? Conseguiu reverter a situação: tirou das obrigações do PT a
participação no Fora FHC e a substituiu por um movimento popular
que apenas apoiava o Fora FHC.

Valter Pomar, crítico do PT, escreveu um texto interessante dizendo
que o PT se transformou num partido de retaguarda, pois partido de
vanguarda, no meu entendimento, é um bando de militantes e
estudiosos que tentam orientar o povo para que veja adiante. Então,
para ser um partido de vanguarda, tem de estar à frente. Com  isso, o
PT, conforme disse o Valter Pomar, transformou-se num partido de
retaguarda.

Discuti com o Dirceu, porque entendia que o PT estava se curvando
à opinião pública. Para a opinião pública, era feio dizer que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso havia cometido
irregularidades que exigiam um processo de "impeachmenf'. A revista
"Reportagem" apoiou a idéia de que Fernando Henrique havia
cometido muitas irregularidades que precisavam ser investigadas. Na
época, o Presidente Fernando Henrique tramou contra os interesses
nacionais secretamente. O País estava quebrado. Se um historiador
contar a história com mais detalhes, veremos que saíam milhões e
milhões de dólares por dia. Ele chamou o Fischer do FMI e fez um
acordo para aprovar a LRF depois das eleições. O Fernando Henrique
fez um discurso no Itamaraty voltado para o exterior, falsamente
dirigido para dentro do País.

Na minha opinião, isso tinha de ser esclarecido politicamente, pois
poderíamos afastá-lo por traição aos interesses nacionais ou, pelo
menos, o atacaríamos politicamente. Isso, para a opinião pública, é
complicado.

Então, o PT resolveu ganhar com a opinião pública. No meu
entendimento, pelo que aprendi em todos estes anos tentando fazer
bom jornalismo popular, isso é ceder na questão central da
informação popular. Na informação popular, a aparência não é a
verdade. Muitas vezes, a opinião do povo brasileiro oscila
enormemente. Num momento, considera o Lula o máximo; já noutro,
pode considerá-lo chefe de um Governo de ladrões por causa do caso
Waldomiro, bem explorado pela imprensa.
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Os conservadores controlam os meios de comunicação de um

modo absurdo, gigantesco, muito mais do que antes. A chance de o
povo mudar a situação atual é ter um partido com sólidas ligações
com o povo, capaz de resistir a essa enxurrada de mentiras diárias. E
o Presidente não vai fazer isso depois; ele precisa de uma boa
imprensa antes, porque os conservadores não se vão afastar, o poder
não vai mudar antes de se mudar o poder político. Quando você tem o
poder político nas mãos é que você tem que fazer essas grandes
mudanças. O PT tem o poder político nas mãos. Ele não tem que
tolerar a covardia de um Ministro da Defesa. Não estou falando em
covardia pessoal, e, sim, em covardia política do Ministro da Defesa,
que escreve um artigo na 'Folha de S. Paulo" de hoje sem mencionar
o golpe dos gorilas em 1964, sem fazer nenhum protesto. Ele faz isso
por covardia política. E preciso coragem política para enfrentar os
problemas tais como eles são. Não adianta tentar ganhar o poder via
Duda Mendonça, porque o Duda Mendonça é um mentiroso. Não é
nada pessoal, mas a sua técnica é a da mentira. Se você ganha
assim, é um ardil. Lula está perdendo o poder que ele ganhou dessa
maneira, e é preciso recuperá-lo.

Encerro dizendo que o Lula precisa de uma imprensa popular.
Estamos pedindo esse apoio. Não é feio pedir apoio a um
companheiro, porque faz parte dos compromissos.

O meu último comercial: No aniversário da PETROBRAS, eu estava
lá batalhando um anúncio para a revista "Reportagem", que consegui
graças à ajuda do lido Sauer, um nacionalista intelectual de grande
valor. E, no aniversário da PETROBRAS, o nosso anúncio foi cortado.
Eu disse aos meus amigos do Governo que tudo bem, que a revista
"Reportagem" não poderia ter todos os anúncios que a Globo tem,
mas 52 páginas de anúncios na "Veja" e 104 páginas na "Exame", no
aniversário da PETROBRAS, é muito, principalmente quando se corta
um modestíssimo anúncio que havia na revista "Reportagem". Não
estou falando porque preciso de R$50,00; estou falando porque a
nossa imprensa tem muito valor. A sua circulação não mede o seu
valor. Não julgamos a nossa atitude e o seu valor pelo prestígio que
dá esta opinião pública manipulada que tem por aí. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. A
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Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo
garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Vamos passar agora à leitura das perguntas.

Pedimos aos debatedores que sejam breves, porque são muitas
perguntas. Pergunta de Rúbia, Fernanda, Camilo e Mariana, do Uni-
BH, dirigida à Suzana Lisboa: "Por que não se abrem os arquivos
militares? A senhora não acha que já passou do tempo?".

A Sra. Suzana Lisboa - Sempre dissemos que a abertura dos
arquivos era uma questão de vontade política. E preciso ter a coragem
de enfrentar a resistência que ainda existe nas corporações militares
para que esses arquivos sejam abertos. Se é tão difícil abrir os
arquivos das Forças Armadas, não é difícil abrir os arquivos da ABIN,
que concentram, hoje, o que era do SNI: basta uma decisão do
Presidente da República. Os arquivos da Polícia Federal, que já
tiveram sua abertura autorizada por decisão, ordem e comunicação
pública do Ministro Miguel Reate Júnior, não foram abertos porque a
Polícia Federal se insurgiu e não acatou a ordem. E uma corporação
que, apesar de os arquivos terem sido dilacerados nestes últimos
anos, ainda teme que eles venham à tona. Precisamos pressionar.

O Sr. Presidente - O Dr. Hélio Bicudo dará uma entrevista agora, por
isso as perguntas dirigidas a ele serão respondidas no final.

A pergunta dirigida ao Dr. José Maria Rabelo por uma estudante do
Uni-BH, Telesmar Dias Ferreira, referente à liberação dos documentos
da ditadura, já foi respondida anteriormente.

Pergunta de Cristiano Abud, que diz que hoje, na capa do "Estado
de Minas", há uma reportagem sobre a atuação do Subprocurador
José Roberto Santoro no caso Waldomiro Diniz. Ontem foi divulgada
uma fita de vídeo sobre o assunto. O Subprocurador diz que ferraram
o Chefe da Casa Civil para derrubar o Governo Lula. Ele pergunta:
"Que tempos são estes que estamos vivendo?".
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O Sr. José Maria Rabelo - Não conheço bem o episódio, pois foi

divulgado ontem. Não podemos emitir opinião sem um conhecimento
maior. Mas, de qualquer maneira, a pergunta é justa. Disse aqui que
os fatos podem se repetir na história de um povo. Só no século
passado, tivemos duas ditaduras. "Ditadura nunca mais" deve ser uma
preocupação permanente de todos nós.

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Prof. Aluísio Pimenta. A
primeira é de Tiago de Castro Menta, aluno de História do Uni-BH,
relativa à intervenção militar ocorrida na UFMG como primeiro ato
repressivo da ditadura contra as instituições educacionais. Ele
pergunta em que medida esse período prejudicou e alterou os
processos pedagógicos. O que poderia ser ensinado na universidade?

Pergunta do Vereador Geraldo Sette, de Nova Era: W. Exa. é
homem respeitável pelas suas atuações. Como interpretar as
decisões de diversos companheiros que aderiram ao partido de direita
nos momentos mais difíceis? Isso foi adesão ou oportunismo?".

Pergunta de Antônio Port írio da Silva: E verdade que o primeiro
apoio que o golpe militar recebeu foi o de Carlos Lacerda e Magalhães
Pinto, que os atos institucionais eram chamados de Lei Falcão e que
somente após seu declínio cresceu o nome ditadura militar?".

Pergunta de Eder de Oliveira, da UEMG, em Passos: "Queria que o
senhor falasse mais sobre o interesse norte-americano na derrubada
do Jango".

Pergunta de Atine Parreiras Gonçalves, da Escola Municipal
Marconi: "Qual é o objetivo desta Assembléia em relação ao fim da
ditadura? Há algum projeto para continuar lutando por esse ideal?".

Pergunta de Natália Caroline e Silva: "O que Minas, estudantes e
Igreja fizeram para mostrar sua indignação com a ditadura? Que tipo
de protesto saiu de Minas Gerais contra a ditadura militar?".

O Sr. Aluísio Pimenta - Estou aqui com um livro, em sua 3a edição,
chamado "Universidade, a Destruição de uma Experiência
Democrática". Que experiência é essa? A reforma da Universidade.
Antes de assumirmos a Reitoria, a Universidade era uma federação
de escolas.

Nosso objetivo com as mudanças era conseguir uma participação
ativa de estudantes e professores. Isso ocorreu pelo menos uns cinco
anos antes de 1964.
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Escrevi dois artigos sobre o pré-64. O pré-64 foi muito rico, pois

nesse período foi criado o Conselho Nacional de Pesquisa, a CAPES,
a Universidade Nacional de Brasília e uma série de outras coisas. Nós
discutíamos, professores e alunos, vários assuntos. Aliás, foi a
primeira vez em que sindicalistas, como o Dazinho, o Bambirra e o
Riani, por exemplo, foram à UFMG. Procuramos ouvir várias pessoas.

Falava a respeito de um monumento ao estudante desconhecido,
àquele estudante que ficou sem ser reconhecido. Deveríamos marcar
isso. Houve uma reação enorme, a juventude ficou do nosso lado. O
conjunto de professores da universidade, 99% deles defenderam a
universidade, embora houvesse os que iam à 1D4 nos denunciar.
Temos de reconhecer isso.

Quando fui nomeado Reitor, o Reitor da época renunciou para não
me passar o mandato. O jornal da UDN na época publicou: "A
esquerda assume a Universidade do Estado de Minas Gerais'. Esse
era o nome da UFMG. Então, houve uma repercussão.

Com relação à presença norte-americana, sabemos de sua
influência no nosso País. Vivi muitos anos nos Estados Unidos
realizando projetos da América Latina, no Caribe, mas é preciso
separar o povo norte-americano de seus governos e de uma estrutura
capitalista que deseja buscar e ter debaixo dos braços e dos pés os
países menos desenvolvidos.

Aproveitando a oportunidade, embora não queira me alongar,
estamos marchando para uma quarta guerra mundial, conforme disse
no meu artigo. A Terceira Guerra mundial foi a Guerra Fria, a primeira
e a segunda todos conhecem. A quarta guerra mundial não será de
exército contra exército, mas sim o que lamentavelmente aconteceu
no 11 de setembro nos Estados Unidos e, mais recentemente, o
acontecido na Espanha. Ficamos todos sentidos. Morreram quase 200
pessoas e mais de mil ficaram feridas.

Pelo fato de existir um predomínio da força em determinados países
do Primeiro Mundo, o que resta aos países do terceiro mundo é partir
para uma guerra não formal, pois não adianta lutar contra o exército
norte-americano ou contra o exército de certos países da Europa. Isso
seria um suicídio.

Portanto, é necessário que se façam reformas profundas como, por
exemplo, distribuir riquezas e dar liberdade. Existe hoje um pequeno
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número de pessoas ficando cada vez mais trilionárias, enquanto
que a sociedade de classe média está cada vez mais pobre e os
pobres, miseráveis. Assim, enquanto esse problema não for resolvido,
aumentam as chances de uma quarta guerra mundial. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Deputado
Durval Angelo, componentes da Mesa, saúdo os presentes,
especialmente os que lutaram e foram perseguidos, e, de forma
carinhosa, os jovens que se interessam pela história de nossa Pátria.
Agradeço a autenticidade da Deputada Já Moraes e sua referência ao
meu pai, que foi um homem de direita, mas extremamente sensível,
cristão, • que sofreu perseguição e prisão na ditadura de Getúlio
Vargas. Cumprimento o jornalista José Maria Rabelo pela profunda
análise feita dos movimentos que levaram à revolução de 1964. Faltou
pulso do Governo, foi um desgoverno, com perda de controle sobre a
sua própria base. A corrupção também levou ao movimento de 1964.
O movimento dos Tenentes, em 1922, esperava a hora propícia, a
ausência de governo.

Prof. Quartim, V. Exa. conclui, em sua análise, que a culpa de tudo é
da imprensa, que permanece a mesma. Isso me assusta, pois o dia
em que não houver imprensa livre neste Pais estaremos sob a mais
cruel das ditaduras. Qual o modelo de boa imprensa que o senhor
prega e advoga? Seria o "Grama" cubano?

O Sr. João Quartim de Moraes - O que o nobre Deputado chama de
imprensa livre é a liberdade de um punhado de milionários para
controlar a informação. Esse é meu critério. Sou brasileiro, não recebo
o "Grama", não tenho opiniões a dar sobre ele ou a respeito dos
jornais que a emigração cubana contra-revolucionária financia nos
Estados Unidos.

Recomendo ao nobre Deputado a leitura de um grande autor norte-
americano - aliás, amigo do ex-Presidente FHC, que, no meu
entendimento, felicitou o País -, Alfred Stepan, em "The Military
Politics". Trata-se de um clássico sobre o tema, em que mostra todos
os editoriais lançando as Forças Armadas traindo seu compromisso
de defender a Constituição contra o governo estabelecido. Aliás,
sabemos que não foi monopólio, pois o próprio Presidente do Senado,
Moura Andrade, decretou a vacância da Presidência, violando a
Constituição quando João Goulart ainda estava em território nacional.
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Os militares não fizeram isso sozinhos, foram instrumentalizados.

Isso não quer dizer que, em uma certa dialética, não passaram a ser
instrumentos. Evidentemente, os que apoiaram o golpe e a contra-
revolução de 1964 não pretendiam criar o DOI-CODI. Não fiz esse
amálgama, não é de meu espírito. Os celerados, os criminosos do
DOI-CODI correspondem a uma dinâmica em que se exacerbaram as
tensões e cujo "marketing" institucional é o Al-5.

O jornalista Raimundo Pereira explicou o que seria uma imprensa
popular, à qual sou absolutamente favorável, e não o sou a essa que
repete as agências de imprensa. Convenhamos, é possível negar que
o controle da informação no Brasil pertença a um punhado de
milionários?

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Os militares, que
introduziram a censura na imprensa durante o período revolucionário,
sempre se queixaram de que, embora os jornais tivessem seus
proprietários, quem os fazia eram os jornalistas, geralmente de
esquerda. Defendo uma imprensa completamente livre, inclusive a
"Voz Operária", a imprensa alternativa, o "Binômio", cujo
empastelamento àquela época foi uma lástima. Tudo isso
acompanhamos com grande tristeza, porque a liberdade está calcada
sobretudo numa imprensa completamente livre.

O Sr. João Quartim de Moraes - Não há motivo de polêmica para
mim, O Deputado marcou sua concepção; eu marco a minha. Isso,
sim, é uma instituição democrática; reconheço o direito à livre
expressão, com todo o respeito. Nada pessoal, até porque meu amigo
Rabelo acabou de falar de sua dignidade, seu respeito, sua
solidariedade. Não há nada pessoal, entenda, por favor.

Mas reitero essa posição. Lembro-me de que, no exílio, conheci
Glauber Rocha, que dizia, com todas as suas opiniões discutíveis:
"Mais importante que a liberdade de expressão é liberdade de
impressão, é ter como imprimir e distribuir". Há uma verdade nisso;
reconheça-a, nobre Deputado.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida à Deputada Jô Moraes, de
Neoma Mendes, do Colégio Pitágoras, Unidade Timbiras: "Segundo
Frei Betto, a cada dez jovens, um se interessa por política. Quero
dizer-lhe que me interesso, e muito. Comigo trago mais quatro.
Queremos ouvir de você um estímulo para que possamos construir
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um Brasil realmente difícil de dominar e impossível de escravizar,
como disse Aluísio Pimenta".

Pergunta de Fernando: "A sociedade solidária, a cultura do povo
brasileiro merecem nossa homenagem. Mas precisamos desmascarar
os empresários que financiaram a repressão. E possível, hoje, iniciar
um programa de esclarecimento popular sobre esses personagens
nefastos?".

Pergunta de Leonardo Leandro Duarte, da Escola Municipal
Marconi: "Cara senhora, venho pedir sua contribuição em favor da
comunidade estudantil em sua luta pelo passe livre".

Pergunta de Alexandre: "Quando se fala na busca de democracia,
temos como premissa que esta não está consolidada ou deve ser
reformulada. Como repensá-la e reestruturá-la se as forças externas
atualmente ditam a dinâmica de nosso processo democrático? Como
eliminar a dicotomia entre representantes e representados presente
em nossa democracia?".

A Presidência, a partir de agora, devido à necessidade do retorno
dos Deputados às 14 horas, não receberá mais perguntas, pois há
muitas a serem respondidas.

A Deputada Jô Moraes - Considero as questões apresentadas mais
uma preocupação da nossa juventude e uma contribuição para nossa
reflexão. Entendo-as como uma incorporação da juventude ao
processo crítico brasileiro de hoje.

Ontem, 12 mil jovens tomaram as ruas da cidade de Belo Horizonte,
fazendo uma série de reivindicações que têm a ver com toda a luta da
juventude de 40 anos atrás. Se naquele período havia um impulso,
uma ebulição, que chamei de furacão Catarina, para destruir as
estruturas ultrapassadas e atrasadas que impediam o
desenvolvimento econômico auto-sustentável, de uma forma diferente,
numa dinâmica diversa, essa busca ou essa inquietação está presente
na sociedade brasileira de hoje. E os jovens que ontem foram às ruas
por bandeiras particulares, por reforma universitária, mudanças na
política econômica, ampliação de verbas para a educação,
incorporam, de uma forma moderna e atual, a luta de 40 anos atrás.
Como dizia o irmão da guerrilheira Dinaelza, da Guerrilha do
Araguaia, uma das mais valorosas mulheres que acreditaram nessa
luta, nosso maior compromisso, ao homenagear nossos mortos e
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desaparecidos, é o de continuar a sua luta. Isso é exatamente o
que hoje faz nossa juventude.

Tanto a discussão que fizeram ontem sobre o meio passe - vários
parlamentares uniram-se a vocês nessa luta - quanto essa de hoje, de
enfrentar a disputa no terreno ideológico daquilo que foi muito bem
colocado aqui sobre o pensamento único, hegemônico, alicerçado nas
agências internacionais, são uma disputa permanente e cotidiana com
as quais este ciclo de debates e outras iniciativas poderão contribuir.
A construção da consciência independente é o exercício cotidiano
com o qual não só esta Assembléia, mas a juventude e todas as
instituições presentes, têm muito a contribuir.

O Sr. Presidente - Temos quatro perguntas dirigidas ao Betinho
Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e Prefeito
em exercício. A nossa Consultoria se incumbirá de entregá-las ao
Betinho para ele, posteriormente, encaminhar as respostas às
escolas.

As três primeiras são da Escola Municipal Marconi. Cana Dias Lopes
da Cruz pergunta ao Betinho o que mais o emocionou ao se lembrar
da ditadura militar; Thalita Oliveira quer saber o que pode ser
comentado sobre as torturas sofridas pelos estudantes na ditadura
militar; Uallysson Gama da Silva pergunta por que o Governo não
permite a investigação sobre a morte dos que lutaram por um País
melhor, mesmo depois do retorno à democracia.

A última pergunta é da Sara, do Uni-BH: "O senhor manifestou o
desejo de construir na região da Pampulha monumento de um grande
arquiteto, como símbolo de democracia e liberdade. Não teríamos de
nos preocupar com educação e saúde, que não funcionam de forma
eficaz, em vez de pensarmos em construir monumentos na região da
elite? Buscamos ou não uma democracia?"

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Bom dia. Saúdo os Deputados,
os jovens e todos os presentes que contribuíram, de maneira
generosa e profunda, para este momento da história do Pais.
Parabenizo o meu colega Deputado Durval Angelo, pela sua
preocupação e por sua eficaz, efetiva e corajosa atuação na
construção dos direitos humanos e de um País melhor.

Os desaparecidos, as pessoas que sofreram tortura, a crueldade da
ditadura, devem ser colocados no mais alto patamar do País como
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verdadeiros heróis pela construção de um País mais digno e mais
justo. Não podemos esquecer nunca o que aconteceu no passado
recente.

Concordo que essa luta deve continuar até que todas as
informações que estão colocadas em algum lugar do País sejam do
conhecimento de todos. Isso é fundamental.

Quero fazer uma reflexão sobre a imprensa livre. Contarei uma
história que eventualmente pode estar distante de nós e até em outro
tempo. Ela me foi contada por um amigo, por uma amiga jornalista, de
um Estado que pode ser brasileiro, onde, em função de generosa
contribuição de determinado governo, essa imprensa livre só pode
exaltar as ações positivas do Governo. Nenhuma notícia, por mais
verdadeira que seja, que se contraponha aos brios ou que desnude o
Governo, pode sair nessa imprensa nossa. Não existe imprensa livre
no Brasil.

Enquanto o poder econômico permanecer com essa força
extraordinária para comprar corações e mentes, será muito difícil falar
em imprensa livre. Gostaria, sim. Acho que, para construirmos o
Estado, a sociedade e a Nação com que sonhamos, é fundamental a
imprensa ser livre. Mas ela não pode, em nenhum momento,
estabelecer essa norma de conduta, essa ética em que tudo pode ser
publicado em relação a determinada instituição, a determinado poder,
a determinada pessoa, desde que seja favorável quando forem
financiadores dos processos. Temos de mudar a história do Brasil em
relação à realidade em que vivemos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão.
Pergunta de Daniela Mateus, do Mestrado em Ciência Política da
UFMG, para Suzana Lisboa e para o Prof. Quartim de Moraes:
"Gostaria que falassem da Operação Condor, de colaboração entre as
ditaduras dos países do Cone Sul na repressão, desaparecimentos,
assassinatos e prisões no Brasil. Há desaparecidos brasileiros nesses
países?".

A Sra. Suzana Lisboa - A Operação Condor foi a integração dos
países do Cone Sul, que começou a se efetivar nos anos 70 e que
prosseguiu posteriormente, mesmo no final da ditadura. No Rio
Grande do Sul, o auge da demonstração da Operação Condor foi o
seqüestro da Lilian Celliberti Universindo Diaz, em 1978, fato que
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originou a formação da primeira Comissão de Direitos Humanos do
País, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi a
comprovação oficial da atuação da Operação Condor no Brasil. No
mesmo ano, houve desaparecidos argentinos no Brasil. Um dos
padres veio da Argentina encontrar o Papa, que estava no Rio Grande
do Sul, em 1978, e foi 'desaparecido". Há outros três argentinos
seqüestrados e desaparecidos nesse período. E há brasileiros
desaparecidos no Chile, um na Bolívia e também na Argentina.
Nenhuma solução oficial foi dada para nenhum desses casos, a não
ser a indenizatória. Não só no Brasil, como também na América
Latina, nos países do Cone Sul, essa história ainda está para ser
contada, com exceção do que tem feito com muito orgulho o Kirshner,
na Argentina, no tocante à tortura, enfrentado os militares, apoiando
as entidades de busca dos desaparecidos e dando a essa história um
relevo e uma visibilidade que até então não tinham sido dados. Mas a
história da Operação Condor ainda está para ser contada em sua
integridade. Talvez o Professor tenha dados mais concretos.

O Sr. João Quartim de Moraes - Infelizmente, vou ter de desapontar
tanto a Suzana quanto a Daniela, que fez a pergunta, uma vez que
não seria capaz de trazer nenhuma informação que você não tenha
evocado em sua intervenção. Também não posso manifestar otimismo
quanto ao prosseguimento dessas investigações, considerando a
frouxidão desse lastimável Ministro da Defesa, que se arrogou poder
do Supremo Tribunal Federal quando disse que o Exército tinha
queimado documentos, e que isso era legal. Infelizmente, não tenho
dados concretos. Não tomarei o tempo de vocês.

O Deputado Miguel Martini - Saúdo a Mesa e dirijo-me ao jornalista
José Maria Rabelo para ouvir sua opinião a respeito da imprensa.

Ouvimos dos diversos expositores que a mídia é um problema grave
e que, dependendo do lado em que estamos, exaltamos ou criticamos.
Olhamos sempre como se estivéssemos do outro lado.

Duas perguntas, seguindo esse pensamento. Primeira: qual a
melhor posição a tomar por aqueles que acreditam nesse Governo ou,
pelo menos, que acreditaram nele ao elegê-lo? A de expor a verdade,
ou a de esperar para que a verdade apareça por si?

Segunda: conhecemos todas as falas a respeito da mídia. Não sei
exatamente, porque não acompanhei os acontecimentos dos últimos

rÁ



597
dias, mas parece que estamos prestes a ver o BNDES custear
R$10.000.000.000,00 para resolver o problema financeiro da mídia,
sendo que R$4.500.000.000,00 iriam para a Rede Globo de Televisão,
e isso sob protesto até de outras emissoras. Significa dizer que
estamos prestes a uma guinada para que se veja apenas o que é
bonito nesse Governo? A verdade será prejudicada? Ou não corremos
esse risco?

O Sr. Presidente - José Maria, para que responda a todos em
seqüência, passo-lhe mais duas perguntas. Uma participante deseja
saber o que aconteceu depois que você deu um tapa no Coronel,
naquele episódio do jornal. E outra, da Sônia Pinto Azevedo, do Uni-
BEl, é a seguinte: "Que sentimento é vivenciado por uma vítima de
ditadura? Hoje, passado o tempo, qual seu sentimento em relação a
isso?".

O Sr. José Maria Rabelo - Primeiramente, respondo ao Deputado. A
liberdade de imprensa é vital para a democracia. Temos uma
imprensa que se diz livre, mas sabemos que é subordinada aos
interesses dominantes da sociedade. Alguém pode perguntar: então,
vamos estatizar a imprensa? Também não, porque sabemos muito
bem o que são os jornais oficiais. Já tivemos alguns no Brasil, aqui
mesmo em Belo Horizonte.

E preciso estabelecer mecanismos de acompanhamento da
imprensa. Mecanismos da sociedade. A BBC é um exemplo de
independência, como se viu agora no episódio com o Blair. Não se
fala em controle externo da justiça e todos o defendem? Tem de haver
também controle externo sobre esse poder tão grande, que é a
imprensa, não para estabelecer normas quanto à opinião - cada jornal
tem o direito de emiti-ia -, mas para assegurar o direito a uma
informação correta. Sem isso não fazemos democracia nem
garantimos a cidadania. As pessoas precisam estar informadas.

Raimundo fez aqui 'merchandise" de sua revista, que é uma das
melhores do País. Faço também de um programinha que tenho na
televisão, que é uma revista semanal dos problemas. Analisamos os
problemas da semana com muita independência. E um esforço
pequeno, mas, se um faz aqui, outro ali e outro acolá, teremos
amanhã uma audiência de milhares de pessoas.

A defesa da liberdade de imprensa pertence principalmente aos
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jornalistas, que são os que têm convívio diário com a noticia. Não
podem ser submissos aos que vêm de cima. Furaram, aliás, os
controles estabelecidos pelas direções dos jornais. Mas a sociedade
tem de estar atenta, e o Conselho Nacional de Informação está
previsto na Constituição.

O fato com o General - baixaram a patente do militar, não era
Coronel - foi o seguinte: era um tirano no Espírito Santo, quando foi
interventor do Estado Novo. Denunciei-o, e ele foi ao jornal para me
agredir, e agrediu mesmo. Só que reagi, e a contra-agressão foi mais
forte.

E ai, duas horas depois, destruíram todo o jornal. O que é a
ditadura? E a tristeza de ter de sair do Pais. Tenho falado isso
freqüentemente e não vou fazê-lo aqui.

O Sr. Presidente - Obrigado. Tenho em mãos perguntas dirigidas ao
Dr. Hélio Bicudo e farei a leitura de todas. Dr. Paulo Henrique Silva, do
Uni-BH: "Qual foi a indenização recebida pelas famílias de presos
políticos mortos durante a ditadura militar, se é que houve alguma
indenização?". Outra questão é de Aldrin Iglésias, da Newton Paiva:
"Como foi possível a Lei de Anistia ajudar também os torturadores?"
Ele questiona essa interpretação "torta", "de duas vias", da Lei de
Anistia. Pergunta de Geraldo Sete, Vereador de Nova Era: "Por que
somos enganados quando votamos em representantes de esquerda
que não cumprem as promessas de campanha e não contestam a
questão da dívida externa no Brasil, já paga diversas vezes?"
Pergunta de Eber Luiz Rocha, do Uni-BH: "Afinal, os integralistas e a
Aliança Libertadora Nacional disputavam o poder, fazendo com que
culminasse no golpe militar ou não? Explique essa polêmica".
Pergunta de Sander Magalhães, Presidente da Câmara de
Vereadores de Nova Era: "A ditadura prevalece até hoje em alguns
setores da sociedade. A população empobrece. O PT ainda continua
num sonho. O que falta para um grande pacto pela retomada do
crescimento do País e pela geração de emprego?". Pergunta de João
Miguel da Silva Lopes, do Uni-BH: "Nos bastidores, qual era a posição
do ex-Presidente Castelo Branco com relação à violência praticada
pelos militares e às atividades ditas subversivas desses mesmos
militares?

O Sr. Hélio Bicudo - Com relação à questão da indenização das
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famílias dos presos políticos mortos durante a ditadura militar, a
Suzana já fez as elucidações necessárias. Na verdade, o que se fez é
muito pouco. Falta o mais para fazer, e o mais é muito mais.

Sobre a questão da Lei de Anistia, basta uma leitura atenta do
próprio texto legal para verificar que ela não deveria atingir os
torturadores ou aqueles que eliminaram pessoas. Conceitualmente, as
leis de anistia visam garantir os direitos das vítimas, e não daqueles
que torturaram, mataram e invadiram a privacidade alheia. Essa
questão das duas mãos passou tanto pelos setores de direita quanto
pelos de esquerda. Os setores de esquerda estavam, talvez,
preocupados com uma reverberação da atuação militar que impediria
o processo de redemocratização do Pais. Em todo caso, como o
direito internacional considera imprescritíveis os crimes contra a
humanidade, porque são continuados, as pessoas que cometeram
crimes durante a ditadura militar em favor do Estado continuam sendo
passíveis de punição. E isso naturalmente é tarefa do Ministério
Público.

"Os integralistas e a Aliança Libertadora Nacional disputavam tomar
o poder fazendo com que culminasse no golpe militar ou não?" Tenho
a impressão de que essa questão precede em muito ao golpe militar
de 64. Isso aconteceu ainda no segundo Governo constitucional do
Presidente Getúlio Vargas.

Sem dúvida nenhuma, não diria que a ditadura prevalece, mas sim a
sua maneira de atuar em alguns setores da sociedade. Por exemplo, a
polícia. Temos uma Polícia Militar que é de segurança do Estado
ditatorial. Muito se diz que devemos atender às tradições da Polícia
Militar, mas ela não as possui. As suas tradições partem da atuação
no regime militar, e as polícias anteriores não têm nada a ver com a
Polícia Militar, que continua sendo monitorizada pelas Forças
Armadas, em especial pelo Exército. Existe um departamento no
Estado-Maior do Exército comandado por um General-de-Divisão que
determina o planejamento, o armamento e o efetivo da Polícia Militar.
Então, a atuação da Polícia Militar se deve, em última análise, ao
Exército, não é nem sequer aos Governadores. Daí a necessidade - e
isso talvez ainda seja um sonho - da unificação das policias, do ponto
de vista civil, para que elas atendam às necessidades da segurança
pública, as quais são eminentemente civis, e não militares.
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Perguntam-me sobre uma questão de bastidores, mas,

infelizmente, não participei deles no golpe de 1964. A posição do
Presidente Castelo Branco quanto à violência foi desvendada, na
medida em que o poder do Presidente da República passava para o
conjunto dos Generais que realmente governavam o País. Muito
obrigado.

O Sr. Evaristo Garcia - A senhora falou sobre arquivos, e o meu foi
liberado. Prof. Hélio Bicudo, a questão do Exército é melindrosa. O
PROER leva R$10.000.000.000,00 da saúde, da educação e do
saneamento básico, está a serviço do pessoal da ALCA, manipula
opiniões e provoca o chamado revanchismo. Vejo um perigo muito
grande nisso. Eles não querem que o PROER seja investigado. O
Fernando Henrique deu R$1 10.000.000.000,00. Só para a sua nora
foram R$15.000.000.000,00; para Antônio Carlos Magalhães,
R$10.000.000.000,00; e por aí afora. Quer dizer, não querem apurar
isso e ficam inventando coisas contra o José Dirceu. O bicheiro, há
três anos, se negou a dar R$1100.000,00. Isso tudo é para esconder o
PROER, a questão do Paulinho e do Medeiros com o REFIS. Quer
dizer, bandalheiras que devem ser investigadas. As pessoas
promovem a chamada armadilha para jogar as Forças Armadas contra
a população, o que ocorreu em 1964. Estamos nessa luta desde 1947,
e qual era o nosso objetivo? Lutar contra a dominação imperialista
norte-americana na Nação e o latifúndio.

Mas voltaram à luta dizendo que teriam que enforcar um General
com a tripa de um banqueiro, fora outras bravatas. Penso que
devemos ter cuidado com as bravatas, pois são muito utilizadas pela
mídia.

Acho que seria interessante não deixar que a nossa campanha, a
nossa luta seja revanchista.

O Sr. Hélio Bicudo - Justiça não é revanchismo. Quando buscamos
justiça, não estamos buscando revanchismo.

Podemos citar o que aconteceu e está acontecendo na Argentina,
onde Presidentes da República foram devidamente processados,
condenados e estão cumprindo pena. Isso não foi nem poderia ser
considerado revanchismo. A justiça não é revanchista, mas coloca as
coisas em seus devidos lugares, segundo o sentimento geral de
justiça. E isso que penso.

rs



601
O Sr. Presidente - Obrigado. Lerei algumas observações finais. A

primeira é do Altair de Oliveira Marcelo, da Uni-SEI, que solicita que os
interventores citem também bibliografias.

Aldysio Dias Duarte, do Conselho da Cidade de Belo Horizonte,
pede que se faça um registro em homenagem ao Movimento de
Educação de Base - MEB -, criado pela Igreja em defesa da
alfabetização.

Pedro Cândido Ferreira Filho, do TCR1-EB, gostaria de fazer
algumas afirmações em eventos da Assembléia, as quais, segundo
ele, contradizem o que foi falado pelos palestrantes a respeito do
golpe de 1964. Dá o seu telefone e se coloca à disposição da
Comissão de Direitos Humanos. Entraremos em contato.

Emerson dos Santos, da FUMEC Unidade Pampulha, pergunta
como o Governo brasileiro está desenvolvendo o processo de
indenização às famílias dos mortos e desaparecidos. Os interventores
já falaram a respeito, mas gostaria de dizer que foi publicada a Medida
Provisória n° 176, que amplia a indenização para os casos de suicídio
cometido em decorrência da repressão. Essa medida provisória é fruto
da luta da Comissão de Direitos Humanos desde o ano passado.

No dia 8 de outubro passado, rememorando os 40 anos do
massacre de Ipatinga, foi ali realizada audiência pública com os
Deputados da Comissão de Direitos Humanos. Lá elaboramos um
cadastro dos mortos de Ipatinga, cujo número ultrapassa o oficial. Foi
feita reivindicação de que fosse estendido o prazo de cadastramento
para o recebimento de indenização.

Isso é muito importante. Com certeza, vamos divulgar na região a
edição da medida provisória, fruto de discussão realizada em reunião
do dia 811012003.

Leonardo Leandro Duarte, do 1° ano do ensino médio, diz-se
preocupado com os estudantes, que estão sendo esquecidos pela
sociedade brasileira.

Magno Araújo Ávila, do Colégio Marconi, pergunta por que o
Governo não permite uma investigação sobre a morte dos que
lutaram, mesmo depois que o País se transformou em uma
democracia. Suzana Lisboa falou muito bem sobre a luta que está
sendo travada para romper posicionamentos contraditórios do atual
Governo Federal.
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Fabiano Lopes, da Comissão de Direitos Humanos da

Arquidiocese de Uberaba, pergunta por que não se divulga nem se
mostra o rosto de torturadores. Diz que nos lembramos daqueles que
foram mortos e torturados, mas também é preciso tirar a máscara dos
torturadores. Aproveito a oportunidade para dizer que uma rua do
Bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte - contraditoriamente, rua em
que morou Sinval Bambirra -, tem o nome de Luís Soares da Rocha,
um torturador. Os moradores estão se mobilizando para mudar o
nome para Francisco Lins do Rêgo e Silva, Promotor assassinado.
Aliás, o Procurador-Geral Adjunto também reside nessa rua.
Realizaremos reunião com os Vereadores da Câmara Municipal de
Belo Horizonte para discutir o assunto.

Há também pergunta de Artur Emílio Alarcon Vaz, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul: "Existe em Belo Horizonte biblioteca ou
arquivo para pesquisa de materiais, jornais e livros sobre o período da
ditadura?" Hoje, às 18 horas, no Palácio, por uma lei proposta pelo
Deputado Rogério Correia, o Governador lançará o Memorial dos
Direitos Humanos. A idéia é a de que esse memorial contenha todos
os arquivos da ditadura disponíveis para consultas e acessos, como
os arquivos do DOPS e da Polícia Militar. Há discussão para inclusão
dos arquivos da Polícia Federal mineira.

O Sr. José Maria Rabelo - Sugiro que cobrem do Governador Aécio
Neves - não sou interessado nessa lei - que ele cumpra a lei de
indenização às vítimas da ditadura em Minas. Não há solução até
hoje. Há verba no orçamento, mas o Governador não tem
demonstrado, até agora, sensibilidade para esse problema.

O Sr. Presidente - Em 2003, não houve nenhum pagamento.
Acompanhamos o movimento dos anistiados. Participamos de ato
público na frente do Palácio e de dois debates na Comissão de
Direitos Humanos. Há compromisso do Secretário de Governo, Dr.
Anastasia, de liberar esta semana, 35 novas indenizações, o que é
muito pouco, porque há 200 indenizações a serem pagas.

Informo que à tarde, às 14 horas, será levantado o tema
Conhecimento e Memória: as Cassações no Legislativo Mineiro, com
Michel, Lucília Neves e Riani. Depois disso, Testemunhos da
Resistência, com depoimentos de Ignácio Hernandez, José Luiz
Guedes, Luiz Paixão e Gilse Cosenza, que fará uma denúncia. Ela é
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da Comissão dos Anistiados. Nesse momento, haverá homenagem
a Helena Greco. As 17h30min, na Assembléia, será inaugurada a
exposição A Subversão do Esquecimento. As 18 horas haverá
lançamento do Memorial dos Direitos Humanos, no Palácio da
Liberdade, e, às 20 horas, entrega da Medalha Tributo à Utopia. A
homenagem a Helena Greco será às 15h30min, e todos estão
convidados a lembrar essa grande companheira e grande lutadora.

A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres
expositores, às demais autoridades participantes, bem como ao
público em geral, pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando s Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM

31/3/2004
Presidência do Deputado Antônio Júlio e da Deputada Marília Campos

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Michel Le Ven - Palavras da
Sra. Lucília Neves - Palavras do Sr. Clodesmidt Riani -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Composição da Mesa -
Registro de presença - Homenagem a D. Helena Greco - Palavras do
Sr. Ignácio Hernandes - Palavras do Sr. José Luiz Guedes - Palavras
da Sra. Gilse Cosenza - Palavras do Sr. Luiz Paixão.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Destina-se esta

interrupção à continuação do Ciclo de Debates "Resistir sempre - 64
nunca mais". Teremos os temas "Conhecimento e Memória: as
Cassações no Legislativo Mineiro" e 'Testemunhos da Resistência"; e
também homenagem à O. Helena Greco.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à mesa

Michel Le Ven, professor e doutor em Ciência Política, autor do livro
"Dazinho, um Cristão nas Minas", sobre o operário e Deputado
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cassado José Gomes Pimenta; Lucília Neves, professora titular de
História e do mestrado em Ciências Sociais da PUC Minas, autora dos
livros "PTB, do Getulismo ao Reformismo, 1945 a 1964" e "O
Comando Geral dos Trabalhadores no Brasil, 1961 a 1964", e co-
organizadora da coleção "O Brasil Republicano"; Clodesmidt Riani, ex-
líder sindical e Deputado Estadual cassado em 1964.

Palavras do Sr. Michel Le Ven
Boa-tarde! Quero dizer de minha honra e emoção de estar neste

recinto, de falar na Assembléia Legislativa dos Deputados de Minas
Gerais, nossos representantes, eleitos para elaborar a legislação que
nos permite viver em sociedade, como cidadãos. Sinto-me indigno de
representar, de substituir o "Dazinho", que não pôde estar aqui porque
está sofrendo muito fisicamente e não teria condições sequer de
entrar no carro. Sofre duplamente: por não estar aqui e por não poder
estar devido ao sofrimento em seu corpo amputado, que traz a
imagem do povo brasileiro, que tem um Presidente também com um
dedo amputado. Como testemunha da vida do Dazinho, gostaria de
salientar a minha admiração ante sua resistência a todos os anos de
ditadura, o que, da mesma forma, ocorre com o povo, que consegue
sobreviver e viver condignamente.

"Dazinho" representa, por excelência, o povo brasileiro. Haverá a 2
edição de seu livro. Não falarei sobre a sua vida como Deputado, líder
operário, homem, pai de família e dirigente sindical. Gostaria de
salientar o papel que teve como portador de uma ética na política, pois
foi figura ímpar. Talvez por tanta pureza, rigor e desprendimento, ele
pareça muito mais um profeta que propriamente um militante. E, como
Maquiavel disse, "profetas desarmados são facilmente vencidos".
Profeta tem muita dificuldade na vida política. A cassação de
"Dazinho", nas primeiras horas do golpe militar, não ocorreu por meio
do Ato Institucional n° 2. Com muita dor, digo que foram seus próprios
companheiros da Assembléia Legislativa que o cassaram, antes do
ato.

Isso nos causa muita dor, pois proporciona sentido ao que foi o
golpe contra-revolucionário, longamente preparado e quase imaginado
pelas elites do Brasil há muitos anos. Havia uma espécie de
perseguição a tudo que vinha do povo. Houve a cassação dos três
Deputados operários. Por que cassaram, primeiramente, Deputados
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operários? Essa pergunta tem de ser respondida ainda. Foi
necessária toda a coragem desses homens para conseguirem, como
representantes sindicais, ser representantes políticos também.
Quando estavam em pleno exercício do mandato, portanto
legitimamente ungidos pelo voto e pelo carinho do povo, foram
obrigados a se esconderem como criminosos. Quando apareceram,
comunicaram aos companheiros Deputados, que os cassaram nos
dois sentidos: foram cassados e, ao mesmo tempo, perseguidos
incessantemente.
• Na vida do "Dazinho" aconteceu também um acidente, que sofreu
quando estava para se aposentar. Como poeta que gosta da terra, de
falar e de se comunicar, pela segunda vez, foi cassado e reduzido.
"Dazinho" tem dois orgulhos e duas capacidades na vida. E um
homem de palavra e, ao mesmo tempo, um homem da palavra, mas,
praticamente, perdeu a voz. Primeiro, por ser silicótico, com uma
capacidade de fala muito restrita, e, depois, tornou-se praticamente
mudo. Quando o escutávamos falar sobre a sua vida, havia momentos
de silêncio em respeito à sua tosse, que é a palavra dos mineiros,
portanto, tem de ser dita. No acidente, perdeu a capacidade da fala e
a energia física. Como bom camponês e bom mineiro do interior, era
um homem extremamente forte, mas foi tocado exatamente em suas
duas qualidades, das quais se orgulhava e as quais colocava à
disposição do povo. Acredito que a sua vida representa também algo
de misterioso, já que é profundamente cristão. Como tudo isso pôde
acontecer na vida de um homem? A imagem que me vinha sempre
era a de uma passagem da Bíblia em que Já dizia: "Por que tudo isso
acontece comigo?". Quando chegou a hora de contar essa parte da
vida do Dazinho, veio-me à memória o que estudei, nos cursos de
Filosofia e de Teologia, sobre literatura hebraica, ou seja, bíblica. O
profeta dizia o seguinte: "Tenho na minha vida somente tristeza. Conto
as noites de sofrimento e, quando deito, já penso quando virá o dia.
Quando acordo digo: como a noite demora! Se pudesse medir a
minha aflição, colocando-a na balança, todos os meus males juntos
seriam mais pesados do que a areia do mar. Então, que se realize a
minha prece e que Deus responda à minha espera". Há algo de
trágico na vida do Dazinho. Gostaria de falar sobre isso frente ao
mundo em que vivemos, que é o mundo da repetição, do espetáculo e
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do vazio, em que não temos mais o que pensar e o que sonhar.

A vida do Dazinho representa a capacidade que temos de
transcender, de sublimar, de dar sentido e de gostar do que acontece
e do que podemos ou não fazer. E a política é exatamente o campo
do impossível. Segundo Freud, há três profissões impossíveis: a do
educador, porque trabalha com liberdades; a do analista, que nunca
pode prometer a cura, porque isso seria remeter a responsabilidade
da sua saúde ao indivíduo; e a do político, campo da liberdade e do
imprevisível. Pode ser que a política não seja outra coisa senão a
generosidade de alguns homens que querem impedir que o pior
aconteça e que assim a vida se torne possível. Então, há algo de
mistério. Como cientista político e homem comum, não tenho
vergonha de reconhecer isso. E evidente que a vida do Dazinho é
diferente de outras. Até hoje, é um homem iluminado, possui uma
beleza que ultrapassa os cânones e os olhares comuns. Precisamos
desses homens. Bambirra tem outra visão, assim como Riani, Enio
Seabra e Lula, enfim, todos os militantes do movimento operário.
Cada um tem a sua particularidade. O Dazinho, pessoa que
acompanho há quase 30 anos, significa para nós alguém que anuncia
alguma coisa. Ele gosta muito de anunciar a boa nova. Inclusive, esse
também é o papel do político, que tem, sim, de prometer que fará o
máximo para que a vida do povo melhore. E o Dazinho passa isso
profundamente, mesmo sabendo que andamos no campo do
impossível, mas é preciso manter esse sonho, é preciso dizer que
somos capazes de fazer mais. E isso o que gostaria de destacar sobre
o meu mais do que amigo, o meu mestre. Quando falo que me tornei
um homem que sabe alguma coisa, devo muito disso aos operários
que encontrei no Brasil, não apenas ao Dazinho, à Floripes -
conhecida de alguns - e ao seu marido Luizinho, enfim, a toda uma
geração de militantes que hoje teriam de 55 a 60 anos. Já morreram,
e acredito que foi por tanto sofrerem.

Como reconhecer a presença do Dazinho? Pensei em fazer estátuas
simbólicas, do campo imaginário. A primeira medida proposta pela
ditadura, não só repressora, mas castradora, foi o FGTS, em 1967.
Essa cassação do fundamento do direito ao trabalho foi o prenúncio
de tudo o que se fez nestes longos anos e que chega até os nossos
dias de globalização - a des regulamentação, a privatização, o trabalho
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informal e o terceirizado -, porque mostra que o trabalhador não
tem presença garantida e não é necessário para a sociedade. Não
que seja um inútil. Vamos tentar fazer com que nossa presença seja
sentida na sociedade. Precisamos acompanhar todo este movimento
feito desde 1968 até hoje.

Do ponto de vista mais profundo, talvez mais político, gostaria de
destacar somente uma dimensão. Este é o quinto evento sobre as
conseqüências do golpe de 64 de que participo, e, em todos eles, falei
sobre isso. Gostaria de retomar o que discutimos outro dia na TV
Minas e na TV PUC, esta mais voltada para estudantes. Falei, de
início, que o Dazinho é uma figura de ética na política. Criou-se um
ideário, o imaginário de um Brasil grande, de um exército puro, de
uma capacidade produtiva do trabalhador. E o povo respondeu, de um
lado, trabalhando e, de outro, organizando-se. A década de 70, que
comparo com a década de 20, antes de Getúlio Vargas, foi uma
década gloriosa, de movimentos sociais, com o movimento urbano, os
dos homossexuais, dos negros, das mulheres e outros. Não que
ditadura produza movimento, mas, com certeza, provoca um instinto
de reação muito saudável, que permite redescobrir certos valores
fundamentais.

O ponto central que o Dazinho nos diz até hoje é interpretado por
mim da seguinte maneira: é preciso recolocar a ética coletiva no seu
devido lugar. Com tanta riqueza, ainda somos obrigados a formular
programas contra a fome. A violência, a tortura é cotidiana. Sofremos
uma tortura física, moral, ideológica, pela incerteza diante do emprego
e diante da vida. Quem sabe se nós, que amamos a cidade, a Nação,
a Pátria, recolocássemos certas coisas fundamentais para a nossa
vida? Primeiro, é o amor à justiça, é dar a vida pelo outro, é ser capaz
de se renovar. As vezes é cansativo ler jornais, porque todo dia é a
mesma coisa. Toda segunda-feira publicam a quantidade de
assassinatos que ocorreram em Belo Horizonte. Não podemos
inventar outra coisa? Não podemos falar dos atos de solidariedade?
Não podemos manter a esperança coletiva? E isso que gostaria de
deixar.

Dazinho vive - hoje é tetraplégico - em uma cadeira de rodas,
sofrendo no corpo todas as horas do dia e da noite e nos diz: "Vão em
frente". Quando o abraçamos, Dazinho nos passa a força que gostaria
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de passar para vocês. Há heróis a serem reconhecidos, grandes
homens que nasceram em pequena fazenda, em Virginópolis. Aos 10
anos de idade, crianças aprenderam alguma lição na escola agrícola
onde está instalado o Hospital Sarah Kubitschek. Dazinho foi servente
de pedreiro e, aos 17 anos, entrou na Mina de Morro Velho, onde
trabalhou durante 15 anos. De tanto trabalhar, tornou-se líder dos
mineiros em Nova Lima, chamada "cidade vermelha", onde há o maior
sindicato da América Latina. Também é considerada a cidade mais
combatente e, na famosa marcha a pé, a população dirige-se ao
Palácio da Liberdade.

Na segunda edição do livro, diremos para Dazinho que somos o que
fazemos e narraremos a cidade de Nova Lima. A melhor forma de
homenageá-lo é dizer-lhe: "Dazinho, aprendemos com você a lição e
que é preciso, no mínimo, resistir à crueldade do mundo". Assim,
deixo-lhe uma palavra de esperança e torno-me intérprete da sua
vontade. Idosos e jovens, acreditem nas suas próprias forças e
desenvolvam mentes e corações para se abrirem ao mundo, pois a
vida é muito interessante mesmo diante de uma queda do cavalo,
mesmo quando se é cassado e traído pelos semelhantes e mesmo
que, durante anos e anos, seja necessário viver no silêncio.

Entrego-lhes a memória do Dazinho, grande brasileiro e mineiro.
Pretendo continuar falando sobre ele no próximo livro, que, apesar de
renovado, abordará praticamente a mesma história. Agradeço a
atenção de todos e desejo-lhes prazer para acompanhar os detalhes
da vida do Dazinho. Obrigado.

Palavras da Sra. Lucília Neves
Começarei de maneira não muito simpática, pois farei uma correção.

Não sou autora de estudo sobre o Deputado cassado Sinval Bambirra.
Dentre outros, sou autora de dois livros que dizem respeito a tal
período. Um trata do Comando-Geral dos Trabalhadores do Brasil, em
1961 a 1964, cujo Presidente foi Clodesmith Riani. O outro diz
respeito ao Partido Trabalhista Brasileiro em 1945 a 1964. O estudo
foi acerca de três Deputados cassados por esta Casa, em abril de
1964. Para Sinval Bambirra, a quem devemos render nossas
homenagens, peço 1 minuto de silêncio, uma vez que faleceu
recentemente.

- Faz-se 1 minuto de silêncio.
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A Sra. Lucília Neves - Era operário tecelão. Foi Presidente do

Sindicato dos Tecelões da Federação dos Trabalhadores da Indústria
Têxtil de Minas Gerais. Teve participação ativa no movimento sindical
no pré-64. Foi cassado e exilado.

Esse estudo refere-se ao Clodesmith Riani, também ex-Deputado da
Casa, cassado em 1964, e ao José Gomes Pimenta, o Dazinho. Ele
está publicado no livro intitulado "Discriminação". O meu artigo trata
da discriminação política e também está publicado na revista "Locus",
uma publicação de história da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Escolhi-a com o objetivo de homenagear o Riani, que mora em Juiz de
Fora, onde começou sua vida sindical e sua militância.

Após esse adendo de apresentação dos trabalhos, gostaria de
agradecer, enormemente, à Assembléia Legislativa o convite para
prestar aqui o meu depoimento sobre o processo de cassação dos
três Deputados operários. Na presença do Deputado Antônio Júlio,
representando a Casa, homenageio os três Deputados e sindicalistas,
que, aliás, prestaram depoimento para o Programa de História Oral da
UFMG. Agradeço a oportunidade de participar da Mesa com o Michel,
meu mestre, orientador de tese de mestrado, grande amigo, e com o
Riani, a quem debito muito a escolha da minha profissão de
historiadora. Desde minha infância acompanho a sua história e a de
sua família em Juiz de Fora, onde passei a minha infância,
adolescência e parte da juventude. Ficava impressionada com o
arbítrio, com o que estava acontecendo, com as injustiças que
aconteciam com ele. Isso e outros fatores me influenciaram muito na
escolha do curso de História. Aproveito, também, para homenagear o
Garcia, um dos nossos depoentes do Programa de História Oral, que
está sempre presente nos programas da Assembléia Legislativa,
antigo militante do Partido Comunista e que faz parte dessa geração
de lutadores, profundamente reprimida e coagida pelo regime militar
de 1964. Um abraço a você, Garcia.

A minha fala se refere ao rito sumaríssimo de cassação de três
Deputados operários, eleitos em 1962, como Deputados Estaduais,
portanto da mesma forma que os Deputados da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Trata-se de Clodesmith Riani,
operário, eletricitário, ex-Presidente do Comando-Geral dos
Trabalhadores do Brasil; Sinval Bambirra, operário tecelão; e José
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Gomes Pimenta, o Dazinho. Todos foram cassados antes mesmo
que o governo militar, instituído por um golpe de Estado, em abril de
1964, fizesse as suas cassações. Foram, portanto, os primeiros
cassados do Brasil.

Ao título do artigo que escrevi, estudando a cassação desses
Deputados, dei o nome de "A Longa Noite das Atas Secretas - A
Cassação de Deputados Operários em Minas Gerais". Por que essa
longa noite das atas secretas? Porque essas atas ficaram retidas, pela
Assembléia Legislativa, durante 34 anos. Nenhum pesquisador tinha
acesso a essa documentação, nem os interessados, que eram os
próprios Deputados cassados, nem o Riani, que voltou a ser Deputado
em 1982. Só tiveram acesso a essas atas depois, porque foram
liberadas pela própria Assembléia Legislativa.

Assim que as atas foram liberadas, fui convidada pelo jornal "O
Tempo" - de um dia para o outro, como se fosse jornalista, porque
historiador trabalha com mais calma - para escrever um artigo,
utilizando as atas como fonte de pesquisa. Fiz um artigo rápido. Como
não desejava ficar somente naquilo, escrevi esse trabalho.

A década de 60, que começou muito efervescente e pertence ao
século passado, como costumamos dizer, está tão pertinho de nós,
embora tão distante. Foi um período marcado pela utopia, desejo de
mudanças e envolvimento de homens e mulheres nas lutas por
transformações sociais no Brasil. A partir de 1964, iniciou-se uma
longa e tenebrosa noite, que se aprofundou a partir de 1968, quando
estava em voga o regime militar e foi editado o Ato Institucional n° S.

A primeira metade da década de 60 caracterizou-se por constantes
mobilizações populares. Aquele período, em que o autoritarismo se
fez presente na história brasileira, pode ser dividido em duas fases. A
primeira - de 1960 a 1964 - foi marcada pelas lutas sociais da UNE,
dos sindicatos, das ligas camponesas, da Igreja Progressista, do
PCdoB, enfim, de uma frente ampla de setores da sociedade,
comprometidos com as causas das reformas sociais, das reformas de
base, do nacionalismo e da justiça social.

A segunda fase, que começou em 1964 e aprofundou-se em 1968,
caracterizou-se pelo autoritarismo. Correspondeu a uma conjuntura
que sucedeu ao golpe de Estado, em que foram cerceadas liberdades
democráticas e de expressão. 0 poder autoritário cassou políticos,
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militantes sindicais e jovens, torturou pessoas, levou muitas ao
exílio, outras ao banimento e outras à morte. Foi um longo período de
silêncio e de completa ausência de liberdade.

No alvorecer da década de 60, quando o movimento sindical estava
em plena efervescência e o comando-geral dos trabalhadores
brasileiros era muito atuante, Dazinho, Riani e Bambirra concorreram
às eleições para Deputado Estadual nesta Casa. Foram eleitos, mas
não perceberam que teriam mandatos tão curtos. Apesar de sentirem
a resistência de uma Assembléia tradicional, porque, naqueles anos -
os tempos mudaram, hoje a composição desta Casa é mais
heterogênea -, atuar na política brasileira era privilégio e direito
somente das elites, foi considerada excrescência a presença de
líderes sindicais no Plenário e com plenos direitos de representantes
eleitos pelo povo.

Não podemos esquecer que, neste momento em que foram eleitos,
havia também a conjuntura internacional da guerra fria. O mundo
estava polarizado, dividido entre bloco socialista e bloco capitalista. O
socialismo batia às portas da América Latina, com a Revolução
Cubana. Isso assustou profundamente o grande capital internacional,
os setores mais conservadores da Igreja Católica, os latifundiários, os
segmentos do capital nacional, as elites intelectuais que não eram
comprometidas com as causas populares, as elites políticas e alguns
partidos como a União Democrática Nacional, antiga UDN. Havia o
medo disseminado, até artificialmente, da possibilidade de o País
transformar-se numa república comunista. Aliás, personificaram o
Presidente João Goulart como a expressão de quem facilitava a
entrada do comunismo no Brasil. Nunca foi comunista, pois sempre se
declarou, no máximo, trabalhista e social democrata. Nesse momento,
três Deputados operários eleitos para participarem de um Poder
Legislativo até então absolutamente fechado, promovendo o privilégio
das elites intelectuais e econômicas, como os bacharéis e outros,
causaram desconforto. Aliás, tão grande que os próprios Deputados
falarão sobre ele.

Nos depoimentos que nos prestaram, Bambirra, Riani e Dazinho
explicaram as razões de suas candidaturas. A memória deles, depois
de eleitos, com o apoio do movimento operário e estudantil, de
segmentos da classe média e de pessoas comprometidas com as
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causas das reformas sociais, é coincidente com o que ocorreu em
suas experiências como Deputados. Lerei uma frase do Dazinho, que
está no livro de autoria do Michel: "Quando estava feita a campanha,
pensava, acreditava que pudéssemos fazer alguma coisa. Mas,
depois que cheguei lá dentro, da Assembléia, fiquei completamente
decepcionado e constrangido... Todos demostravam que você era um
zero à esquerda. Lembro-me de alguns nomes: Hélio Garcia, Carlos
Elói, Aureliano Chaves, Artur Pereira, Bonifácio Andrada - este se
encontra até hoje aí. Conseguiram marginalizar-nos, porque o que um
deles pensava contra nós os outros todos pensavam. Então éramos
massacrados lá dentro... Éramos peixes fora d'água.".

Bambirra disse: "O mandato como Deputado foi fácil e difícil ao
mesmo tempo; você lidar com aqueles cobras todos. São grandes
juristas, empresários, professores, homens de outro mundo.
Representávamos um mundo; e eles, outro, de tal sorte que a nossa
presença incomodava realmente. Não só a presença, mas também a
mensagem que levávamos. Aí é que provocava um certo escândalo: a
nossa palavra. A nossa palavra muito viva ali, representando os
interesses dos trabalhadores, do povo e da cidade".

Esse passo dele é lindíssimo: "A repercussão de nossa atuação
redundou na cassação do mandato... Nós - eu, Riani e "Dazinho" - nó
meio de 80, de mais de 81 Deputados... Éramos 84. Naquela
oportunidade, representávamos um escândalo. Três operários, meu
Deus! O "Dazinho", a 3.000m no fundo da Mina de Morro Velho; o
Riani é o homem do poste, eletricista; e eu, do interior, do tear de uma
fábrica de tecidos. Foi um escândalo realmente. E cumpríamos um
mandato muito bonito mesmo. Foi a primeira cassação do País, no dia
8 de abril".

Quanto à razão de sua candidatura, Riani disse: "Eu sempre me
considerei um petebista, um getulista e um janguista por convicção, e
anticomunista por não acreditar nos valores do materialismo. Mas eles
quiseram me fazer parecer comunista. E fizeram isso enquanto eu era
Deputado e continuaram fazendo depois, acusaram-me injustamente
do que não era. Mas, com sinceridade, eu era um homem do povo e
lutava pela causa do povo".

De fato, houve um incómodo provocado pela presença dos três
líderes no Poder Legislativo mineiro. Citarei o que os Deputados que

ri



613
não eram operários disseram. O Deputado Reny Rabelo, um dos
autores do pedido de cassação dos três Deputados operários, quando
as atas foram abertas em 1998, disse: "Tenho uma posição muito
definida. Os três eram meus adversários na Assembléia. Todo dia
discutíamos em Plenário porque não concordava com os métodos
deles de fazer política. "Dazinho", Riani e Bambirra exploraram os
trabalhadores e nunca fizeram nada por eles".

Athos Vieira, principal articulador da cassação, disse:
'ideologicamente, sou o mesmo. Aquele período era vivido como uma
questão de vida ou morte, portanto cada um tinha que tomar um rumo.
Não fui obrigado a nada, optei por pedir a cassação dos três
Deputados operários".

Murilo Badaró disse: "As circunstâncias da época não admitiam
outra alternativa, era crer ou morrer, e a Assembléia tomou o caminho
menos oneroso". Menos oneroso para os que ficaram na Assembléia.
Extremamente oneroso para os três Deputados que foram cassados.
Para Bambirra, que amargou o exílio; para Riani, que amargou anos
de prisão na Ilha Grande, com dez filhos para criar; e para Dazinho,
com 11 filhos e desempregado. Oneroso para um lado só.

Bonifácio Andrada disse: "Pensava que um grupo ligado aos
cassados acabaria com a soberania nacional e implantaria o regime
comunista no País; por isso, aderi ao movimento de cassação. Se
tivesse outros dados, como os tenho hoje, minha consciência me teria
feito agir de uma forma diferente". Foi o único que, 34 anos depois,
disse que faria diferente.

"Uma câmara ardente" é como o Deputado Paulino Cícero
descreveu o clima da Assembléia Legislativa, à época: "E muito difícil
pintar com cores bem nítidas a atmosfera de terror que se vivia
naquele tempo, cujo alvo principal era a Assembléia. Quiseram fazer
de Minas uma espécie de laboratório para intimidar o Brasil, e nós
participamos disso".

Tão logo foi dado o golpe de estado, os três Deputados foram
perseguidos e presos. E começou o processo sumário de cassação na
Assembléia Legislativa. Pesquisei toda a documentação, item por
item, ata por ata, recurso por recurso. Entre os documentos do
processo, destacam-se o requerimento dos Deputados Athos Vieira e
Valdir Melgaço solicitando a cassação dos três Deputados;
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convocação de uma reunião secreta na Assembléia Legislativa
para cassar os três Deputados; depoimentos de testemunhas de
acusação, contundentes, dizendo que eram comunistas, baderneiros,
corruptos; cópias de fichas do Departamento de Vigilância Estadual; e
peças das defesas dos Deputados. Como esses Deputados se
defenderam? Tiveram 24 horas, estavam todos presos, sem
assistência de nenhum advogado, e sem lerem nada do processo,
escreveram sua defesa na prisão, sozinhos, e alguns já estavam
apanhando. Como teriam condições de escrever sua defesa? Além
desses documentos, também se destacam o parecer da Comissão de
Justiça da Casa sobre a representação apresentada pelos Deputados,
propondo a cassação; e as declarações de voto em separado de
alguns Deputados. Foi uma coisa muito engraçada, inclusive
Deputados do PTB. À medida que os Deputados foram votando pela
cassação, aqueles que estavam mais reticentes começaram a mandar
seus votos em separado depois.

Todos foram cassados por unanimidade. Lembro-me de que o
Bambirra e o Riani me falaram da decepção que tiveram, O Bambirra
me disse de maneira bastante contundente que, quando viu as atas,
não esperava que tivesse sido cassado por unanimidade, mas que
pelo menos alguns Deputados do PTB não tivessem participado dessa
execração, dessa violência. Foram cassados por todos os Deputados,
incluindo os de seu próprio partido.

Vejam o cronograma de cassação: 30/3/64, começa a perseguição
aos líderes sindicais; dia 31, "Dazinho" foi preso, sendo o Bambirra
também preso em Belo Horizonte; 1° de abril, ocorre a intervenção
seguida da deposição do Presidente João Goulart, iniciando-se o
processo na Assembléia; 3 de abril, o Deputado Atos Vieira e outros
protocolam pedidos de cassação; 6 de abril, o requerimento é
protocolado na Comissão de Justiça e é instalada uma comissão de
inquérito; 7 de abril, os Deputados que estavam presos são
notificados e chamados para se defenderem, escrevendo uma
pequena defesa enviada para a Assembléia - isso era uma forma de
maquiar o processo; dia 8, a defesa dos Deputados, que foi
improvisada, chega à Assembléia. Ao processo são acrescentados
depoimentos de testemunhas de acusação, militares, Delegados de
Polícia, certidões do Departamento de Vigilância Social. E convocada
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uma reunião extraordinária. A cassação é aprovada por
unanimidade dos presentes e, em seguida, alguns Deputados
apresentam seus votos em separado. No dia 9, a cassação é
publicada no diário oficial e, em nível federal, sai a cassação do
Governo Federal. Minas se antecipou e cassou os Deputados no dia 8
de abril. Pela cronologia, vê-se que foi um rito sumariíssimo.

De que acusavam os Deputados? De serem comunistas. Alegavam
que eram comunistas, que tinham ligação com o PCdoB e que
desenvolviam atividades contra a democracia. E como os Deputados
se defenderam? Meu prazo já acabou, mas gostaria de mostrar a
vocês as defesas.

Vejamos a defesa do Bambirra: Como Deputado que pude atuar até
agora - um ano e pouco -, estranho positivamente tal processo, sua
rapidez e seu conteúdo profundamente cheio de injustiça e maldade -
comigo e com a classe que para lá me mandou. Conheço projetos que
estão empoeirados, mofando há tempos na Assembléia e não
andam... Por que nossa cassação anda tão depressa? Não tenho
pretensão de, nestas rápidas linhas, sem ter condições de consultar
livros nem me avistar com um advogado - a comissão de Deputados
que esteve aqui ontem proibiu que eu avistasse com um advogado...
Está certo isso? Onde está a justiça desse ato? Mesmo porque não
sou homem de cultura. A vida deu-me experiência, e só. Estou privado
de ter advogado. A lei assegura o direito de defesa. Seja o que Deus
quiser! O mandato popular é coisa séria e não pode ser encarado com
a simplicidade que se verifica. Meu mandato é tão legítimo como o de
qualquer outro colega que quer cassar-me... Sou filiado ao PTB, a
cujo diretório pertenço. Na última convenção, fui eleito para o Diretório
Estadual...".

O Sr. Riani agora vai lembrar-se de si mesmo: "Embora em pleno
gozo de minhas prerrogativas constitucionais, como Deputado e como
cidadão, estou impossibilitado de fazer qualquer defesa, porque me
encontro preso, não podendo locomover-me em providências de
coleta de provas que pudessem fornecer subsídios à comissão para
exame dos fatos. Não posso igualmente aceitar alegação de que sou
reconhecidamente comunista, pois jamais me reconheci nessa
qualidade... Nunca fui comunista e penso que nunca o serei... Não sou
simpatizante do credo vermelho. Sou, sim, um democrata e cristão,
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um trabalhista em paz com minha consciência. Cassem o meu
mandato, mas não cometam injustiça. Não queiram forçar-me a ser o
que não sou... Todos sabem que nunca fui, não sou comunista e
nunca agi em movimentos comunistas. Sempre pertenci ao PTB,
agindo dentro das diretrizes desse partido - o que não quer dizer que
eu não respeite a opinião dos outros e também dos meus colegas
sindicalistas e comunistas...

A defesa mais singela é a do "Dazinho". E contundente, de tão
singela: "Não pretendemos defender-nos, mas, com o devido respeito,
faremos algumas considerações a fim de que possamos ficar
tranqüilos. O homem só está tranqüilo com sua consciência se está
em paz. E, em nosso caso, só Deus representa a paz, e nós estamos
em paz. Sendo de origem pobre, a ela nos mantemos fiel, defendendo
seus direitos em todos os instantes conforme a doutrina social da
Igreja". Ele era um cristão acusado de ser comunista.

"Quanto a nós, que julgávamos servir a Deus e à Nação, servindo-
nos de um mandato dado pelo povo, a fim de ajudar-lhes a se
organizarem e juntos livrarmos a Pátria da peste da fome," - e temos
campanha da fome até hoje, o que significa que nunca ficamos livres
dela - "da doença, da nudez, do analfabetismo, da falta de teto ... .e
por causa disso estamos sendo cassados?".

Qual foi o destino desses Deputados? Foram cassados. "Bambirra
sofreu inúmeras torturas nos quartéis das polícias mineiras. Foi
julgado e condenado a 20 anos de reclusão. Depois, teve sua pena
reduzida pelo Tribunal Superior Militar, sendo solto no início de 1968.
No final de 1968, é editado o Ato Institucional n° 5. O Brasil aprofunda
o regime autoritário, chegando algumas pessoas a dizer que ele
chegou próximo de um regime totalitário. Bambirra se exila. No
princípio, vai para o México. Depois, para a antiga República
Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. Somente depois de dez
anos, com a anistia, volta ao Brasil.

A trajetória de Riani, após o desencadeamento final do processo de
cassação, chegou a ser trágica. Muito visado por ter sido Presidente
do Comando-Geral dos Trabalhadores e por ter ligações muito
próximas com o Presidente João Goulart, que foi deposto, não foi
poupado nem um dia sequer. Após ter respondido a inquérito policial
militar, foi julgado e condenado a 17 anos de prisão. Sua pena
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também foi reduzida pelo Superior Tribunal Militar. No início de
1968, foi solto e depois, sem mobilidade para sair do País, porque
tinha dez filhos - como ir para o exílio com dez filhos, sendo um
operário sem recursos, sem dinheiro? - ele foi novamente preso e foi
cumprir pena em Ilha Grande.

Dazinho também foi julgado na mesma ocasião e condenado a 18
anos de reclusão. Sua pena, após recurso do advogado, também foi
reduzida, e ele voltou para Nova Lima. Quando estava preso, sua
família foi apoiada pelo Movimento Familiar Cristão. Tinha 11 filhos e,
por isso, também nunca pensou em sair do Brasil. Afirmou: "Não saio
do Brasil, tenho 11 filhos para cuidar". Para sustentar sua família,
exerceu várias funções: motorista de kombi, prestou serviços de
lotação, apontador de obras de construção civil, avicultor, etc.

Conclusão: esse episódio da Assembléia Legislativa está num
contexto muito maior, de rompimento da ordem constitucional em
1964. De fato, na década de 60, não somente o Brasil, mas o mundo
estava polarizado. A inauguração pelo Poder Legislativo mineiro da
rotina de cassações, que tomou conta do País após 1964, integrou-se
a um processo de resistência às mudanças políticas e sociais que
eram um clamor de parte substantiva da população brasileira, antes
de 1964.

Riani, Bambirra e Dazinho são sujeitos da história, de um processo
marcado por ventos de renovação, que o conservadorismo não queria
assimilar. Foram vítimas de um processo, o processo do
conservadorismo e da discriminação."

O que podemos tirar como lição deste ciclo de debates? Temos
várias gerações presentes neste Plenário: a do Riani e do Garcia, a do
Michel, a minha, a dos estudantes. Uma coisa é certa: qualquer forma
de restrição à liberdade traz consigo conseqüências terríveis, como o
silêncio, o medo, a adesão, a tortura. E foi isso que aconteceu no
Brasil, após 1964. E impressionante, e uma alegria ao mesmo tempo,
que o Riani, após ter passado por tudo isso, do alto dos seus 83 anos,
hoje esteja aqui, íntegro e digno, para dar-nos o testemunho de que a
luta pelos direitos sociais, pela democracia e pelos valores da
liberdade e da justiça social jamais podem ser esquecidos, mesmo
que tenhamos de pagar um preço. O Riani pagou, e hoje é um dos
sujeitos mais dignos da história do Brasil.
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Agradeço à Assembléia Legislativa a oportunidade de falar sobre

esse assunto. Se, em tempos democráticos, a Assembléia não tivesse
liberado essas atas, não teria acesso a esse processo. Pesquisei
inúmeros documentos a fim de escrever esse artigo. Se alguém
estiver interessado em mais detalhes, o livro está à venda como na
Livraria Dei Rey. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Clodesmith Riani
Sr. Presidente, agradeço por estar aqui para participar deste evento.

Prof. Michel Le Ven, foi um prazer imenso ouvir seus esclarecimentos;
Sra. Lucília, que conhecemos há muito tempo, e demais convidados,
não poderei contar a vocês a minha história porque ela é longa.
Espero que todos cheguem aos 83 anos. Para falar da nossa jornada
sindical, deixarei dez anos para trás. Foi uma luta muito bonita a que
tive nesses dez últimos anos.

Depois de ter participado das lutas sindicais de Minas, e algumas do
Brasil, acreditei na necessidade de fazermos o 1 Congresso Sindical
dos Trabalhadores de Minas Gerais. Já tínhamos feito sete
congressos de trabalhadores de Minas. Participaram várias
associações, inclusive o circulo operário, que era católico. Qualquer
tese de interesse do movimento sindical operário não passava nos
congressos.

Resultado. Na minha luta, coincidiu que era getulista, João Goulart.
O Dr. Jango foi para o Ministério do Trabalho e mandou fazer revisão
do salário mínimo. Lamentavelmente o Gen. Dutra, em seu mandato,
não havia dado um tostão de aumento. O Dr. Jango mandou o serviço
de estatística da previdência social fazer um estudo, dando um salário
mínimo que era de direito.

Em Juiz de Fora, reivindiquei uma vaga para a comissão do salário
mínimo em Minas, a qual era composta por cinco patrões, cinco
empregados e um representante do Governo. Quem escolhia era o
sindicato de Juiz de Fora. Consegui, mas não aceitei minha
nomeação. Esclareci a eles que não tinha capacidade, porque tinha
apenas o 40 ano primário e não conhecia as condições
geoeconômicas. Seria difícil para mim. Eles tiveram um candidato,
mas tive 17 votos. Então, vim para Belo Horizonte enfrentar os
grandes magnatas industriais.

Conseguimos, pelo menos, o maior salário mínimo de toda a história
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do Brasil. Não falarei como; se quiserem, depois conto. O salário
mínimo em Nova Lima, do Dazinho, na minha terra, Juiz de Fora, e
aqui, em Belo Horizonte, foi de Cr$900,00 para Cr$2.200,00, ou seja,
144% de aumento. Com greve, no Rio de Janeiro e em São Paulo,
conseguiram 100%. No interior, conseguimos passar de Cr$650,00
para Cr$2.000,00. Alegaram que não teriam como pagar Cr$2.000,00.
Isso era outro problema; quem não podia pagar não pagava.
Entretanto, a viúva, o órfão, quando perdessem o trabalhador, ao
requererem a aposentadoria, pediriam 70% de Cr$2.000,00, e não, de
Cr$650,00.

Aqui, os patrões reagiram e foram em cima do Juscelino e do
Getúlio. O Ministro do Trabalho cedeu. Os Coronéis Golbery do Couto
e Silva e Kruel foram contra. O Dr. Getúlio teve de tirar o Jango. Por
quê? Os Coronéis estavam contra. Eram 20, 30, 40, 50 Coronéis.
Resultado, o Gen. Espírito Santo Cardoso renunciou porque não pôde
manter a disciplina. Dr. Getúlio convidou outro que aceitou, mas
condicionou à saída de Jango, que ocorreu em 1954. Embora
lamente, tive a sorte de ter sido um dos últimos sindicalistas a falar
com Getúlio Vargas, que esteve aqui no dia 13/7/54 para inaugurar o
forno da Mannesmann. Solicitamos audiência e conseguimos, por
meio do Dr. Juscelino, no Palácio da Liberdade. Pedi ao Getúlio que
mantivesse o decreto, porque nos garantiríamos na greve. Ele tirou o
charuto e sorriu. Imaginem, o decreto era assinado no dia 1 0 de maio,
mas só entrava em vigor após 60 dias. Então, fizemos mobilização
para uma greve geral, que foi muito boa em Minas. Aqui durou apenas
um dia. Em Juiz de Fora, foram cinco dias. Assim, mesmo com um
mês de campanha e sem dinheiro, os trabalhadores elegeram-me
Deputado. Eu questionava: como aceitaria, já que não tinha instrução?
Como enfrentaria a situação? Só na minha cidade tive 9.300 votos,
mais de 1/3.

Nesta foto do primeiro congresso, em 1957, vemos toda a turma
reunida. Aqui está o companheiro Bambirra, com quem tive muito
contato, e o Luzia. Estou com um caixão na mão, fazendo um enterro.
Isso foi numa greve que fizeram em São João dei-Rei, para aumento
de salário. A maioria das pessoas eram senhoras e moças. O Dr.
Jango, nesta foto, aparece presidindo o Congresso. O Governador do
Estado, Bias Fortes, o Prefeito de Belo Horizonte, os Presidentes da
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Câmara e da Assembléia também estavam. Esta foto da Mesa
mostra a abertura dos trabalhos. Nela, estamos eu, Bias Fortes e João
Goulart. O movimento sindical do interior ficou muito satisfeito com o
primeiro congresso sindical de Minas Gerais, pois reunimos inúmeras
autoridades para ouvir os trabalhadores.

Em 1953, o Dr. Jango, Ministro do Trabalho, presidiu a abertura do 1
Congresso de Previdência Social, no Rio de Janeiro, representando o
Dr. Getúlio Vargas. Somente em 1960, após sete anos de estudo,
conseguimos que a lei fosse aprovada, com Juscelino e Jango. Na
época, eu era membro da Comissão Nacional, indicado pelos
companheiros de Minas.

Resultado do congresso sindical realizado no Rio de Janeiro: uma
turma de 92 companheiros de Minas foi para lá, onde,
lamentavelmente, houve briga entre a esquerda e a direita. O
Presidente da CNTI, confederação da qual eu era o Vice-Presidente,
estava dirigindo os trabalhos. Resolveu abandonar a Mesa e dar
encerramento ao congresso. Reagi, pois deveríamos lutar e, como
Vice-Presidente da CNTI, poderia assumir a Presidência do
congresso. Então, os companheiros permaneceram. Por ter mantido o
congresso no Rio de Janeiro, fiquei nacionalmente conhecido.

O terceiro congresso sindical foi feito em Minas Gerais, e, em seu
término, prestamos homenagem a Felipe dos Santos, em Ouro Preto.
Como vocês são jovens, devem estudar a história de Tiradentes, mas
também a de Felipe dos Santos, seu precursor. Felizmente, na
ocasião, estavam presentes: Tancredo Neves, Santiago Dantas e Dr.
João Goulart, que fez o encerramento. Portanto, somos ligados ao
Jango, na luta. E lógico que a classe patronal estava contra o Dr.
Jango e nós, seus aliados.

Em 1962, Riani na CNTI. Nunca gostei de falar nada de ninguém,
mas tem hora em que você tem de falar. Lamentavelmente, a turma
era chamada de pelego, que significava elemento ligado ao Governo -
não como eu e o Jango, pois éramos diferentes -, fazendo o que o
Governo queria, ou ligado à classe patronal. Estavam lá há 15 anos.
Era apenas eu com a nossa luta e a unidade do movimento operário
em Minas. Então, fui eleito Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria, que, na época, tinha 4.500.000 operários.

Vou contar-lhes um fato interessante: em 1961, estava no Rio de
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Janeiro, quando chegou uma comissão do Espírito Santo à procura
de qualquer elemento do movimento sindical. Queriam uma audiência
comigo. Como não sou de agendar audiência, pedi-lhes que falassem
naquela hora. Disseram-me que haviam recebido mensagem para
realizar reunião sobre reforma agrária e que estavam em dificuldade,
precisando de uma pessoa nossa lá. Ainda não havia o comando-
geral para nos orientar. Explicaram-me que haviam matado, em uma
fazenda, um camponês e um menino de 12 anos e estuprado uma
moça de 13 anos, sobrando apenas a viúva. Perguntei-lhes se não
haviam reagido. Responderam-me: "Reagir, como? Até a polícia
estava lá e era a favor deles". Confesso a vocês que, num primeiro
momento, não acreditei naquela história. Mas, acabei me
comprometendo a ir lá. Antes, porém, tive oportunidade de ter uma
conversa com João Goulart. Contei-lhe o ocorrido no Espírito Santo e
convidei-o a ir lá comigo. O João, Vice-Presidente da República,
aceitou! Quando cheguei lá, um dia antes, telefonei para o Jango e
perguntei-lhe se estava lembrando do compromisso que havia
assumido comigo. Respondeu-me: "perfeitamente, consta na minha
agenda, mas não estou conseguindo avião. Irei em avião de carreira".
Portanto, o Dr. Jango esteve presente. Quero ressaltar que comecei a
tratar da reforma agrária no Espírito Santo com o João Goulart em
1961, e não em 1964.

Os líderes sindicais e os estudantes foram presos no dia 30. Quando
um líder reagiu, o Governador disse que havia ordem para me
prenderem, mas não o fizeram. Procurei o Bispo e disse-lhe que
precisava ver meus colegas que estavam presos, mas a polícia e o
Governador não permitiam. As esposas e as mães dos presos
reclamavam que eles estavam incomunicáveis. Por intermédio do
nosso líder Sebastião Patrus de Sousa, o Bispo conseguiu que
fizéssemos a visita. Visitei-os sem problema.

Procurei alguns colegas que não estavam presos, e fizemos uma
reunião secreta, O Patrus de Sousa emprestou-nos sua casa e
criamos o comitê operário estudantil pela legalidade em 1961. A
reunião terminou às 4 horas da manhã. Perguntei aos participantes
como faríamos o comício, e alguém respondeu que devíamos estudar.
Como eu era Deputado, elegeram-me Presidente, apesar de não o
querer. Eu, dois sindicalistas e dois estudantes planejamos o comício
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da Igreja São José ao meio-dia. Perguntei aos operários quantos
elementos seriam fornecidos para iniciar o comício. Disseram que não
sabiam, pois havia gente trabalhando. Um operário disse que poderia
fechar a marcenaria e levar cinco companheiros. Outro disse que
levaria 3, 4 ou 10. Enfim, chegou-se a um número de 20. Disse aos
estudantes que eles ficariam responsáveis pela faixa. Os estudantes
saíam aproximadamente às 11 horas. Disseram que haveria 100 ou
200. Saímos às 5 horas da manhã com tudo organizado. Não era
possível andar de bobeira pelas ruas, pois a policia poderia prender-
nos.

Fui à sede do PTB, onde as pessoas falavam pelo microfone de
dentro dela, pois não podiam sair. A policia não podia invadir a sede,
mas podia prender as pessoas que saíssem. Pedi-lhes para levar as
bandeiras do PTB e do Brasil. Deveriam sair com 15 minutos de
antecedência, ou seja, às 11 h45min, para que chegassem ao meio-
dia. Quando começássemos a falar, deveriam permanecer apenas eu
e os dois colegas que estariam com a faixa, que ficariam escondidos
na Igreja São José. Quando faltasse 1 minuto, eles sairiam com a
faixa. Deu tudo certo.

Não pude usar megafone por causa da polícia. Quando comecei a
falar, havia 20 pessoas. Felizmente, quando o PTB chegou, havia
mais de 50, e o passeio estava todo tomado. Chegaram duas viaturas
da polícia, mas, como não podiam fazer nada, voltaram. O caminhão
do Exército chegou. Entre 100 e 200 estudantes chegaram,
perfilaram-se e cantaram o Hino Nacional. O Exército foi embora, e
ganhamos as ruas. Portanto, para vencermos certas coisas, temos de
lutar. No outro dia, fizemos mais um comício e protestamos contra o
golpe que queriam dar, justamente o de 1961. Imaginem que, no
mesmo ano, Jânio Quadros renunciou.

Agora falarei sobre o movimento operário. Tinha um colega
camponês que queria fazer o 1 Congresso Nacional dos Camponeses.
Dava-lhe todo o apoio, pois ele era Deputado e falava todos os dias a
esse respeito, mas essa não era a minha função. Ele já tinha pelejado
com o Prof. Santiago Dantas, com o Camilo Nogueira da Gama,
Presidente do PTB e Senador, e com o Magalhães Pinto, para que
fossem a seu congresso, mas ninguém queria ir. Já havia tentado com
o Dr. Jango, mas não conseguira. Na antevéspera, como eu era ligado
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ao Dr. Jango, há dois meses na Presidência da República, apelou-
me para conseguir sua ida. De manhã, fui a Brasília e, chegando lá,
falei com o Dr. João Goulart que haveria o l Congresso Nacional de
Camponeses em Belo Horizonte. Ele me disse que ouvira falar que,
naquela cidade, a situação estava muito vermelha. Disse-lhe que
estava roxa, pois todos os comunistas estavam na cidade, à exceção
de Carlos Prestes. Até Francisco Julião estava presente. O congresso
estava bom. Esperavam oficialmente 1.600 delegados, mas vieram
mais de 2 mil. Disse ao Dr. Jango que feliz era um Presidente da
República que podia ir a um congresso da classe mais miserável,
ouvir seus protestos e fazer ajustes a suas reivindicações. Ele me
disse para dizer a seu Chefe de Gabinete que iria, e veio ao comício
dos camponeses.

Podem ver que nossa luta não era superficial. Trouxe aqui a foto
para dar um testemunho. Estão aqui Tancredo Neves, o Dr. João
Goulart, o Ernani Maia, Deputado, e Magalhães Pinto. Não estou na
foto. Quando dei aos participantes do Congresso a notícia da chegada
do Dr. Jango, fizeram uma comissão, com 100 membros, para recebê-
lo. Tivemos de alugar dois ônibus para ir até o aeroporto esperá-lo.

Em 1962, o Dr. Jango foi convidado por John Kennedy para ir aos
Estados Unidos, que pressionavam o Brasil. Fui até ele para falar
sobre a nossa classe, e perguntou-me se já tinha feito meu enxoval
para acompanhá-lo, pois estava em sua comitiva. Portanto, estive nos
Estados Unidos com o Dr. Jango. Depois fui ao México e ao Chile. No
seu discurso no Congresso americano, ele foi interrompido oito vezes
pelos diplomatas, porque falava que tínhamos ganho a guerra e que
aquele país estava atendendo a todas as reivindicações, inclusive de
adversários, mas que nada oferecia à América Latina e muito menos
ao Brasil. O "Jornal do Brasil" comunicou, à época, que o Dr. Jango
voltara com os bolsos vazios, mas com a consciência tranqüila.

Em 1° de maio, ele esteve no Rio, como Presidente da CNTI.
Convidei-os para uma reunião, mas eram tidos como pelegos, assim
como a outra turma era vista como comunista. Pelego eu não era e
também não era comunista. Nunca fiz reserva quanto a ser comunista.
Fui sempre a mesma coisa: representante da classe operária e
sindicalista.

Eu contava mais com o apoio dos comunistas que com o dos outros,
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porque, talvez, tivessem mais coragem. Desejavam sempre me
passar mais e mais incumbências. Então, em acordo com as
federações, realizamos uma manifestação, no dia V de maio, em
praça pública, no Rio de Janeiro. Os comunistas até erraram e
levaram Luiz Carlos Prestes. Não me incomodei. Falei em nome dos
trabalhadores do Rio de Janeiro, apesar de ser de Minas. Essa era a
minha carreira nesse setor, ou seja, a minha representação. Levaram-
me a essa situação. Assim, Dr. Jango foi convidado. Queria que o
representasse, mas já estava representando os trabalhadores. Dr.
Jango foi convidado para o 1° de maio em Volta Redonda e pôs-me na
comitiva. Fomos eu, o Dr. Tancredo, o Ulysses Guimarães e o Franco
Montoro ao gabinete do Dr. Jango. Em Volta Redonda, Dr. Jango
discursou muito bem e foi muito aplaudido. Essa era a nossa luta a
toda hora e a todo instante.

Em 5 de julho, ganhei as eleições da CNTI, que tinha representação
em Bruxelas, no Comitê da Confederação Internacional das
Organizações dos Sindicatos Livres, pois não aceitavam comunistas.
Então, tive de encerrar esse mandato em Bruxelas. Ficou resolvido o
VII Congresso em Berlim, a ser realizado nos dias 5 a 13 de julho.
Reuni o Conselho da CNTI, para tirar uns delegados. Inscrevi o
pessoal em Berlim. O Vice-Presidente da CNTI resolveu realizar uma
greve para um gabinete nacionalista e progressista, ou seja, uma
greve geral no Rio de Janeiro. Com  a licença do Dr. Tancredo Neves,
Primeiro-Ministro a ser candidato às eleições, foi indicado o Prof.
Santiago Dantas, que foi recusado pelo Congresso Nacional, que não
aprovou o candidato do Jango. Quando aconteceu a greve, eu estava
na Alemanha.

Além disso, lutávamos pelas reformas de base, mais propriamente
pela reforma agrária, a favor dos trabalhadores do campo. Imaginem
que o Dr. João Goulart, naquela época de 1954, queria a extensão
trabalhista para o homem do campo. Se isso tivesse sido resolvido na
época, não haveria favelas hoje. Então, realizamos o comício da
reforma agrária. Conseguimos levar 200 mil pessoas para a
Guanabara no dia 13 de março. Diante dessa situação, infelizmente, a
parte mais reacionária do País resolve promover a revolução. Não
tivemos medo de enfrentar essa parte da revolução, pois, no dia 13,
realizamos o comício com 200 mil pessoas no Rio de Janeiro e, no dia
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15, na minha cidade, realizamos o mesmo comício. No dia 30, a
maior parte dos nossos colegas foram presos. O Bambirra foi preso no
dia 31. O Dazinho visitou-o e depois foi preso. O Brasil inteiro foi
preso. Cheguei ao Rio de Janeiro no dia 30, e os meus colegas da
CGT foram todos presos. Consegui libertá-los por intermédio do
Ministro do Trabalho, Dr. João Goulart. Então, resolvemos promover a
greve geral contra a revolução. No dia 1° de maio, não corremos de
ninguém. Decretamos a greve no Rio de Janeiro, desrespeitando o
pedido do Dr. Jango. Foi uma greve, não digo razoável, porque na
baioneta não tinha jeito. Várias categorias participaram da greve.

Fiquei até a greve terminar, no dia 3 de janeiro. Não fugi, resolvi ir
para a minha casa em Juiz de Fora, para visitar a minha família. Eu
vinha para a Assembléia porque era Deputado. Então, o Exército
estava me procurando lá. Apresentei-me. Resultado: o Coronel me
disse que foi bom eu ter feito aquilo, porque podia colaborar. Eu não
quis fugir, era membro do Birô Internacional do Trabalho e como tal
tinha imunidade. Apresentei-me para responder pelos meus atos.
Respondi a ele: "Agora quero saber qual é a colaboração". Era para
eu assinar um documento, uma cartinha, porque o João Goulart e o
Brizola eram comunistas. Disse-lhe: "O senhor me desculpe, mas não
posso assinar, porque nenhum dos dois é comunista". Aí ele mandou
despachar-me. Fui para o alojamento, e eles me espancaram, fizeram
o que quiseram comigo. Depois mandaram-me para cá. Apresentei-
me no dia 5 e na mesma data, de madrugada, fui preso aqui, não
apenas no CPOR, fui para Neves com o Dazinho e com o Bambirra.
Vou dizer uma coisa, porque tenho sentimento: quando nos
encontramos, fomos conversar. De repente, o "Dazinho" começou a
chorar. Quase chorei também, mas sou um pouco duro. Deixei que ele
colocasse as lágrimas para fora e disse-lhe: "O que foi, companheiro
Dazinho?'. Ele me respondeu que tinha acabado de comprar um
radiozinho a prestação para os seus filhos, e acontecia uma coisa
daquelas. Vocês já imaginaram a humildade desse Deputado? Era um
rapaz, pai de nove filhos na época. Ficamos ali nós três. Ele e o
Bambirra foram muito espancados naquele dia, mas eu não. A Lucília
já disse como fomos presos e condenados. Lamentamos
profundamente o que ocorreu.

Digo a vocês, jovens, que estudem essa parte da história. Vejo aqui
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muitas moças e mocinhas. As mulheres estão tomando conta de
tudo. Ainda bem que já estou com 83 anos... Gostaria de homenagear
o meu colega conterrâneo, Deputado Biel Rocha, e o companheiro Zé
Guedes, Deputado Federal. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início aos debates. Os participantes

poderão formular perguntas aos expositores, por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta, do estudante Alexandre Silva, dirigida

ao Sr. Michel Le Ven: "O que vemos nos dias de hoje é uma corrosão
do tecido social, provocada por um cipoal de políticas que acabam por
valorizar o individualismo. Temos um Estado fragilizado e, como diria
Pochmmam, um mercado árbitro da sociedade. Existe um círculo
produtivo no qual o dinheiro se faz por si só, com relações produtivas
cada vez mais maléficas aos trabalhadores, precarização do mercado
de trabalho, enfim, motivos não faltam para que um instinto de reação
seja despertado. Mas isso não ocorre de forma significativa. Seria
necessária uma outra ditadura para despertar esse instinto?".
Pergunta de Cláudio também a Michel Le Ven: "A desigualdade de
acesso à tecnologia e ao conhecimento resulta na desigualdade de
possibilidade de crescimento entre o povo "amputado". Ainda hoje, o
povo brasileiro é o espelho dos Deputados cassados. Ainda são
resultados da ditadura?".

O Sr. Michel Le Ven - Alexandre, pelo amor de Deus, ditadura nunca
mais, por nenhum motivo do mundo! Aliás, existem por ai várias
pequenas ditaduras como da moda, do consumo e outras. Mas não
quero falar dessas ditaduras. A questão que se coloca não tem
resposta pelo seguinte motivo: é o que temos hoje como o nosso
mundo, que é o mundo pós 64, um mundo que evoluiu rapidamente.
Se quiserem pensar em tudo o que ocorreu a partir do golpe de 64,
temos a precarização do trabalho, o fundo de garantia, mas muito
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mais do que isso foi a transformação dos valores coletivos, uma
distância do Estado em relação à população, a transformação dos
valores coletivos, o aparecimento do "tem que levar vantagem em
tudo". Todo problema político era visto como um problema técnico,
tecnocrático. Nenhuma confiança oficial nas forças coletivas. Então, o
que recomendaria, primeiro, seria ler poesia, ler sobre a tradição
brasileira. Os poetas têm muito mais que dizer sobre a esperança da
realidade do que livros mais científicos. A poesia é o que nos permite
olhar a realidade com um olhar , renovado e carinhoso. Devemos parar
de falar mal de nós mesmos. E possível, porque não há outra saída.
Somos condenados à liberdade dentro do mundo em que estamos.
Riani e eu somos sexagenários. Sou da geração da Segunda Guerra
Mundial, tinha 8 anos quando vi os primeiros alemães chegarem a
minha escola e a minha casa e estou aqui esperando, todos os dias,
que as coisas melhorem. Não há solução de cima para baixo. As
soluções são encontradas quando resolvemos assumir nossa vida e
colocar alguma pedra no edifício da humanidade. Mas, pelo amor de
Deus, nunca se deve pensar que Estado forte resolve qualquer coisa.
O Estado tem como função garantir que é possível vivermos junto sem
nos matarmos uns aos outros, dar paz e segurança, mas hoje nem
isso ele dá. O que queremos com este evento, e acho que posso falar
em nome da comissão organizadora, é dar um salto com a memória,
sem nos esquecermos do que houve. Precisamos levar em
consideração o realismo político e abrir as portas quando se
encontrarem fechadas; nunca pela força, e sim pela capacidade de
renovação e de consenso.

Com relação à segunda pergunta, a expressão "a partir dos corpos
amputados" representa a imagem de um povo amputado dos seus
desejos e da sua capacidade. Como haver a mazela da fome em
pleno século XXI? As soluções técnicas são encontradas, os silos
estão cheios, há filas de 801km de caminhões de soja, e o povo ainda
passa fome. O problema não se relaciona coma produção, mas com
a ação política e com o desejo das pessoas. E preciso olhar para o
aspecto psicológico e entendermos o outro. Quem são os 25 milhões
de pessoas que passam fome? Torna-se necessário conhecer o que
se passa no coração e nas mentes das pessoas para que as soluções
apareçam. Há vários programas, entretanto falta-lhes vida e carinho.
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Programas sociais não podem ser considerados como benefício.
As pessoas têm direito de procurar a vida e a felicidade. (- Lê:)

"Que libertem do seu sofrimento a pátria, o povo, e entre eles
estaremos nós, gozando a única aspiração: fazer alguém feliz e ser
feliz a seu lado."

Para falar isso, a pessoa deve prover-se de muita força.
O Sr. Presidente - Há três perguntas dirigidas à Sra. Lucília.
A Sra. Lucília Neves - Alexandre Silva: "Somos netos da ditadura.

Fomos castrados em nossos sonhos antes mesmo de nascermos. Há
quem diga que morreram as utopias. Nossos únicos heróis
transformaram-se em publicidade para interesses capitalistas.
Estamos perdidos e envenenados pelos sonhos vendidos pela mídia.
A que devemos agarrar-nos para que a esperança, que vive sob
intensa tortura, não morra nos porões da ditadura
contem porânea?".Vinícius Almeida dos Santos Varela, da revista
"Paradoxo": "Prof. Lucília, sei que não se pode comparar o episódio da
cassação dos nossos três Deputados operários com a expulsão dos
parlamentares petistas no atual Governo, devido às circunstâncias e
às conseqüências. Diante disso, o que podemos dizer do ponto de
vista político-administrativo se vivemos em democracia plena?". Maíra
de Souza, do Colégio Magnum Unidade Buritis: "Quais as chances de
a ditadura voltar? Quais os fatores existentes no Governo atual que
levariam a uma possível volta da ditadura?".

Quanto à pergunta do Alexandre, no início da década de 60, quando
houve a ruptura da ordem democrática e a implantação da ditadura, o
Brasil era diferente do atual. A sociedade era menos complexa, o
capitalismo estava menos avançado, mesmo no seu poder de
comunicação e de interferência no cotidiano das pessoas. O
individualismo era, praticamente, uma palavra que não ouvíamos. Há
palavras que são ditas em épocas específicas. Hoje, ouvimos falar
muito em individualismo porque a nossa sociedade é assim. O
exemplo maior disso era a participação e a luta de muitas pessoas,
operários, camponeses e jovens contra a ditadura.

Não podemos ficar estarrecidos e paralisados diante desse
capitalismo selvagem e embrutecedor. Cultivar utopias é cultivar um
projeto mais solidário para a sociedade. Temos de procurar esse
caminho. Cabe a todas as gerações buscarem essa meta e fazerem
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frente a esse domínio de sociedade brutalizada, individualista. Um
historiador inglês, Eric Hobsbawn, no livro "A Era dos Extremos", fala
que a humanidade só se salvará se constituirmos nova pacto neste
século que iniciamos agora. Diz também que esse novo momento tem
de ter como lema não a competição nem o individualismo, mas a
solidariedade.

Quanto à comparação entre os episódios dos Deputados cassados e
a expulsão dos parlamentares do PT, a pergunta mesma já diz, são
circunstâncias históricas muito diferentes. Os Deputados foram
cassados por uma ditadura que se implantava no País; no entanto, da
minha parte, fiquei completamente constrangida, como cidadã que
sou, com a expulsão de parlamentares por um governo popular, que,
pela primeira vez, conseguiu eleger um Presidente da República
egresso das classes populares. Se em 1962 os Deputados operários
foram cassados porque as elites não aturavam a presença de
operários na arena da política institucional, a eleição de Lula, além do
aspecto de coroamento de lutas de muitos anos do PT e de seus
aliados, cria um caráter simbólico, fundamental, de mostrar, um
pouco, que a feição do Brasil está mudando. Quer dizer, enfim, um
operário chegou ao poder. Assim, democrata que sou, não posso
concordar com qualquer ato que vá contra o que é próprio da
democracia, que é o dissenso, a divergência, ainda mais num partido
como o PT, que sempre teve inúmeras tendências internas. Isso já era
sabido antes de começar o governo. Essa é a minha avaliação
pessoal e também a minha decepção. Portanto, não acho que sejam
casos parecidos, mas a expulsão provocou em mim profunda
decepção.

Sobre a pergunta da Maíra, que indaga sobre quais as chances de
ditadura voltar, respondo, enfaticamente, que não devemos nem
pensar nisso. Temos de pensar que hoje, depois de longo período da
ditadura brasileira, a democracia foi construída a duras penas. A
transição e o fim desse regime foram lentos, de maneira gradual, tal
qual queriam os militares, apesar da luta contundente dos movimentos
da sociedade. Temos aqui, como exemplo, a D. Helena Greco, que
presidiu o movimento feminino pela anistia, numa luta ardente pela
democracia e pela liberdade. Não podemos sequer pensar nisso. Os
fatores existentes no Governo atual não levariam a um retorno à

WWN



630
ditadura, pois a conjuntura é outra, o mundo em que vivemos
também.

A ditadura de 1964 inaugurou um ciclo de Governos ditatoriais na
América Latina. Tivemos, em seguida, ditaduras na Argentina, no
Chile, no Paraguai e no Uruguai. O mundo de hoje, apesar de ser
muito individualista, preza muito mais a democracia institucional,
formal, do que antes. Temos de nos agarrar a isso e lutar para que
essa democracia institucional e política seja o patamar para uma
democracia mais ampla, para uma verdadeira democracia social,
distributivista, mais igualitária e mais solidária. Não podemos pensar
em ditadura. Nunca mais.

No início desta reunião, prestamos homenagem ao Sinval Bambirra.
Como sua esposa, a Auxiliadora, está presente neste Plenário,
desejamos homenagear também a companheira extraordinária do
Bambirra, mulher que sempre lutou em prol dos oprimidos.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Riani. André Bernardes
Machado, aluno do quarto período do curso de História, da UNI-BH,
pergunta: "Riani, teve contato com outros presos políticos? Quais tipos
de conhecimentos foram adquiridos na prisão de Ilha Grande, já que
muitos militantes foram mandados para lá?"

O Sr. Clodesmíth Riani - Mantivemos contato com presos políticos
em Minas Gerais. Os primeiros presos políticos de Ilha Grande - com
os quais não mantive contato - foram mandados para o exterior em
troca da liberdade do Embaixador, que havia sido seqüestrado. Fui
mandado para lá, mas não como preso político. Ao ser preso pela
primeira vez, condenaram-me a 17 anos. O TSM reduziu a pena para
7 anos e o STF para 1 ano e 2 meses. Passei, então, a trabalhar
normalmente. Após a edição do Ato Institucional n° 5, foi sugerido que
fugíssemos, pois seríamos esmagados. Não quis. Não fugi da primeira
vez. Por que fugiria da segunda? Fui preso novamente. Como o
processo tramitava no Rio de Janeiro, mandaram-me para Ilha
Grande, mas como bandido, porque fui viver no meio deles. Não fui
como preso político. Lembro-me dos nomes de alguns companheiros,
como Cara de Cavalo, Pé na Cova, Sete Dedos, Estuprador da Lapa.
Já imaginaram? E eu no meio deles. Eram mais de 500, que me
chamavam de tio. Entre os presos políticos estava o Gabeira, de Juiz
de Fora, mas não o conhecia. Pedi a um guarda, com quem tinha
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certo conhecimento, que me deixasse ver os presos políticos.
Autorizou, e visitei o local onde estavam aqueles prisioneiros. Ficavam
dois em cada cela, com uma cama para cada. Mas não conhecia
ninguém e nem fui reconhecido por eles.

O Sr. Michel Le Ven - Tenho duas perguntas para responder. A
primeira foi encaminhada por Juliana, do Colégio Pitágoras: "A
população brasileira está presa a um ciclo, em que o poder sempre
está nas mãos dos mais ricos e poderosos. Vivemos presos a um
sistema de governo que, desde seu início, é corrupto e ditatorial. Será
que o governo de um ex-sindicalista será diferente? Será que vencerá
os mais fortes ou se unirá a eles?" Não vamos dizer que não há
progresso e transformações na política. A resposta que gostaria de
dar é que esse Governo, talvez mais que outros, depende muito de
nós. Não existem soluções milagrosas. Pela prática, pelos estudos e
pelas angústias, aprendi que somos os responsáveis pelo Estado,
pois somos os atores e os autores sociais. Logo, Juliana, não deixe
que outro pense por você, aja e vá em frente, principalmente quando
se é ligado - não digo representante - às classes dominantes. Isso não
significa que não devemos romper com os laços nem acreditar que o
novo poderá acontecer. Quero dar a minha vida para que o novo
continue com os sinais e as esperanças, principalmente este Governo
de um grande amigo. Aliás, isso depende muito de termos ouvidos
para escutar essas mensagens. Juliana e jovens em geral, devemos ir
em frente, pois há muito trabalho a se realizar. Não esperemos que o
Estado faça as coisas para nós.

A segunda indagação, que é mais afirmação, é do Sr. José
Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia: "Cumprimento a todos os
componentes, Michel Le Ven, Lucília Neves e Clodesmith Riani, que
trazem falas autênticas de um período recente do Brasil. Lembramos,
com tristeza, o atraso que ele representou para a democracia
brasileira. Porém, é muito importante comemorá-lo para fazer da
história presente uma lição, combater qualquer sinal antidemocrático e
nos precavermos, a fim de que jamais se repita". Concordo com o Sr.
José Francisco. Não sou historiador, mas, sim, a Lucília. Alguma coisa
nos une e une um movimento internacional que considera que a
história é para se viver no presente. A partir do que vivemos hoje,
temos condições de saber o que ocorreu em 1964, pois a história do
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passado está no presente. Além disso, temos a capacidade de
projetar alguma coisa para o futuro. A história, tal qual queremos viver,
é uma compreensão do presente. O que passou passou! Só que nós
devemos, e podemos, interferir na realidade atual. Logo, era isso que
gostaria de dizer, trazendo um pouco da minha experiência na vida
política que, há muitas décadas,... (- E interrompido.)

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - As escolas estão retirando os
alunos às 1 6h3Omin. Preciso apresentar algumas questões orais que
dependem de os estudantes nos ouvirem. Então, já que não houve
questões orais, a minha indagação e o meu falar ficarão sem sentido.
A Assembléia acolhe-nos muito bem. Solicito que voltem às questões
orais, para que os estudantes também nos possam ouvir.

O Sr. Presidente - Estamos cumprindo o que foi proposto. Passar-
se-á a pergunta oral aos ouvintes. Não silenciaremos e terminaremos
a primeira fase da reunião às 16h30min. Como a senhora disse, os
alunos estão saindo. Isso não é culpa da Assembléia, porque houve
um atraso. O tema realmente é emocionante. Não podemos ficar
presos ao horário. De ditadura, basta o que já sofremos! Hoje
queremos a democracia e tempo para a explanação de todos.
Vivemos num regime democrático. A Presidência atende à solicitação
da Sra. Luzia, do Conselho Municipal de Saúde.

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - Sou aposentada da CEMIG e,
há 12 anos, luto pelo movimento popular. Agradeço esta Casa por
abrir este espaço para a fala do cidadão. Conheço um pouco a história
de 64, porque nasci em 1954. Vivi uma das piores fases, perto do pico
da Bandeira, e sofri a repressão, porque não podíamos nem abrir a
boca. Nossas mães diziam que, se falássemos alguma coisa perto de
um policial, seríamos presos.

Quero homenagear um grande amigo e vizinho, homem com quem
aprendo muito, Sr. Evaristo Garcia.

Ontem estive na passeata com os estudantes secundaristas. Quis
dar-lhes um informe, mas não tive oportunidade. Gostaria do apoio
deles hoje. Estive nas audiências públicas promovidas pelo Deputado
André Quintão e propus que o ensino de 20 grau voltasse a ser
profissionalizante, porque o País não está oferecendo condições de
emprego. Os estudantes são formados apenas para prestar vestibular,
mas o pobre, pobre, não consegue passar no vestibular, e precisa de
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trabalho. No entanto, está totalmente jogado às traças e às drogas.
Gostaria que essas pessoas nos ajudassem a tirar isso do papel e
torná-lo realidade, pois a resposta foi de que já o pedido estava
contemplado, ou seja, já é o 2° grau sendo atendido. Acredito que, se
esses estudantes nos ajudarem aqui, também ajudarão milhares de
outros estudantes a se preparar para o trabalho. Obrigada.

O Sr. Presidente - Bruno Henrique, do Colégio Magnum, escreve:
"Não entenda o sentido, ame as pessoas, plante e colha coisas boas,
já não temo ser punido.' Sentir-se livre ante a ditadura é impossível?
Vocês acham que o Brasil estava preparado para a democracia? A
democracia realmente existe?". Lucas Araújo, do Colégio Magnum,
pergunta: "A política tradicionalista, que se mantém da ditadura militar
até os dias de hoje, não cria uma 'ditadura oculta', que impede novos
projetos e idéias que possam privilegiar as pessoas, além, é claro, dos
próprios políticos?".

Bruno, infelizmente, quando há ditadura, não há liberdade. Essa
liberdade de hoje custou a vida de vários companheiros, que
balançaram a ditadura até jogá-la no chão. Vimos, recentemente, os
cubanos que tentaram fugir serem executados por Fidel Castro ao
retornarem. Esse é o papel da ditadura, que impede a liberdade de
expressão e ação de qualquer cidadão. E o que temos visto na
história, não somente passada, mas recente, como o acontecido em
Cuba.

Quanto a estarmos ou não preparados para a democracia, ninguém
nos prepara para a vida, é no dia-a-dia que aprendemos a conviver
com o regime da época. A democracia é muito bonita. Nós, que
sofremos com a revolução - eu tinha a idade dos jovens que aqui
estão e estive preso porque não nos podíamos reunir -, insistíamos
em fazer movimentos estudantis, e não tínhamos a liberdade de hoje.
O Brasil estava e está preparado para exercer a democracia. Trata-se
de um País novo. Saímos da ditadura há pouco tempo. O Brasil
caminha para a melhor democracia do mundo, pois temos liberdade.
Apesar de todos os problemas que temos na política, a democracia
brasileira pode ser comparada com qualquer outra do mundo nos dias
atuais.

Pergunta-se também se temos ditadura oculta. Infelizmente,
estamos vivendo a ditadura do poder econômico. Não vamos
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esconder isso. Porém, tenho certeza de que o Brasil vai sair dessa
ditadura, visto que os jovens começaram a acordar. Houve pergunta
sobre o porquê de os jovens não quererem participar da política.
Somos tolhidos para não participar da política. Todavia, com a
movimentação ocorrida ontem e hoje, vemos que há espaço para os
jovens. Só a juventude será capaz de mudar o rumo do Brasil. Ontem,
a juventude estava nas ruas - não interessa se havia 50, 20 ou 2 mil
pessoas; o importante é que havia movimento - pedindo a mudança
do rumo da política econômica do Pais. Essa é a participação dos
jovens, esse é o espaço de que dispõem. Tenham certeza de que a
lembrança do dia 31/3/64 causa muita dor em nosso coração e no de
todos os que sobreviveram à ditadura militar. Causa-nos dor,
sentimento, mas não da forma como acontece com o Riani e outros
que foram homenageados. No entanto, também fui vítima da ditadura
e sei quanto é duro para aqueles que têm ideal sobreviverem a esse
regime, independentemente do sistema, da falta de liberdade que nos
é imposta. Logo, ninguém sobrevive à ditadura com facilidade. Foi
com muita luta e sacrifício que sobrevivemos. Portanto, este evento,
neste dia, traz-nos a alegria de comemorarmos a democracia, mas
também nos enche de tristeza ao lembramos que vários
companheiros, amigos e nós mesmos sofremos muito para
chegarmos até aqui.

Durante o regime militar, não tínhamos sequer o direito de convocar
solenidade como esta, não era permitido. Então, estamos aqui
homenageando também aqueles que sofreram e morreram com a
ditadura. Há uma frase que diz: "Os que morreram não foram
anistiados". Não foram anistiados, porque foram mortos pelo regime
duro da ditadura. A eles, a vocês, ao Riani e aos professores aqui
presentes prestamos homenagens. E dessa forma que iremos
resgatar nossa história, que é tão recente que a maioria dos
professores aqui presentes, ao contrário dos jovens, vivenciaram-na.
O Betinho disse hoje, pela manhã: "Estão querendo passar uma
borracha nesse período". Não podemos deixar, temos de estudar,
lembrar principalmente aqueles que sofreram, a fim de usufruirmos da
democracia, que tanto faz bem ao povo do Brasil e do mundo inteiro.
Só na democracia vamos ter paz. E isso o que buscamos desde
aquela época: liberdade e paz.
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O Sr. Evaristo Garcia - Gostaria de render homenagem à Prof.

Lucília, que foi a primeira vítima do golpe de 64. O Gen. Mourão foi a
Juiz de Fora para levar os meninos para depor João Goulart. O pai
dela, que era Coronel do Exército, deu um passo à frente, quando o
General disse: "Quem for contra dê um passo adiante". Não falo isso
retribuindo a homenagem que a Prof. Lucília me fez. Ela também foi
vítima, pois viu o pai preso por ter-se recusado a participar do golpe
de 64.

A Prof. Lucília Neves - Em 1964, meu pai era Coronel na 4a Região
Militar, de onde saíam as tropas do Gen. Olímpio Mourão Filho para o
Rio de Janeiro. Ele, que era General, conta em suas memórias que
reuniu as tropas e seus comandantes e disse: "Quem se recusar a me
acompanhar dê um passo à frente". Meu pai, que era Coronel, junto
com alguns oficiais, deram esse passo à frente. E esse passo à frente
custou-lhes a carreira militar. Foram levados para a reserva, e meu pai
permaneceu em prisão domiciliar por algum tempo. Minha casa ficava
com sentinela do Exército. Nessa época, eu tinha 11 anos, e esses
fatos, somados às trajetórias do Riani e de outros, levaram-me a
estudar a história do País. Fiquei muito impressionada com os
acontecimentos e também muito orgulhosa, porque, naquele momento
de terror, em minha rua, fomos apontados, pelo menos, como pessoas
excêntricas, diferentes, porque não apoiávamos a ditadura que se
implantava no País. Eu era criança, mas entendi a discriminação,
internalizei seu sentido e disse que lutaria contra aquilo. Eu e minha
irmã Magda, que participou do movimento feminino pela anistia,
rendemos homenagem ao nosso pai, Gen. Roberto de Almeida
Neves.

Composição da Mesa
A Sra. Presidente (Deputada Marília Campos) - Boa tarde.

Convidamos a tomar assento à mesa D. Helena Greco, nossa
homenageada neste evento; Ignácio Hernandez, líder dos
trabalhadores metalúrgicos, de 1968 a 1969, em Contagem; José Luiz
Guedes, Presidente da União Nacional dos Estudantes em 1966;
Gilse Cosenza, presa política e militante durante a ditadura militar;
Luiz Paixão, teatrólogo, autor de peças censuradas durante a ditadura
militar; e Deputado Durval Angelo, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa.
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Registro de Presença

A Sra. Presidente - Anunciamos a presença de Carlos Calazans,
Delegado Regional do Trabalho; Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente Institucional da Caixa Econômica Federal; Viviene
Adriana, Presidente da UCMG; Everton Bragança, Diretor de
Comunicação da UCMG; Daniele Avelar, Secretária-Geral da UEE-
MC; Pedro Leão, Presidente Municipal da UJS; Priscylla Ramalho,
Presidente da UMES-BH; Rodrigo Vieira, da UNE; Fernando Máximo,
Presidente Estadual da UJS; Ana Maria Prestes, da Direção Nacional
da WS. Mais uma vez, registro a presença da Sra. Maria Auxiliadora
Bambirra, esposa do Deputado Sinval Bambirra.

Homenagem a D. Helena Greco
A Sra. Presidente - Homenagearemos D. Helena Greco, que, por

sua luta pela anistia para todos os perseguidos pelo regime militar e
por seu incansável trabalho em defesa dos direitos humanos, tornou-
se símbolo da resistência contra a ditadura e todas as formas de
opressão. Fundadora do movimento Tortura Nunca Mais e do
movimento feminino pela anistia em Minas Gerais, foi Vereadora em
Belo Horizonte por duas vezes e idealizou e dirigiu a Coordenadoria
de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura. Convido a todos para
assistir a um vídeo sobre os momentos marcantes da trajetória desta
brava companheira.

- Procede-se à exibição de vídeo.
A Sra. Presidente - Convidamos o Deputado Durval Angelo para

proceder à entrega da placa, com os seguintes dizeres: (- Lê:) "A D.
Helena Greco, exemplo de participação política e compromisso social,
símbolo da luta contra a ditadura, pela anistia e pelos direitos
humanos, a homenagem sincera e respeitosa da comunidade mineira.
Belo Horizonte, 31 de março de 2004."

- Procede-se à entrega da placa.
A Sra. Presidente - Informamos que está em andamento projeto, que

será apresentado aos organizadores do Prêmio Nobel, de indicação
do nome de mil mulheres a serem agraciadas em 2005 com o Prêmio
Nobel da Paz. Dessas mulheres, 31 serão indicadas no Brasil, por seu
trabalho ligado à defesa dos direitos humanos, da melhoria das
condições de vida e da justiça social. Temos a satisfação de anunciar
que entre elas foi indicada pelo movimento Tortura Nunca Mais e por

rÁ



637
diversas outras entidades vinculadas às lutas em defesa das
mulheres e dos direitos humanos a nossa homenageada. Em nome
deste evento e da sociedade mineira, pedimos a todos que endossem
essa merecida indicação. D. Helena Greco tem a aclamação deste
Plenário, o nosso reconhecimento pela sua luta, que é nossa: a
defesa de um mundo mais justo e igual e dos direitos humanos. Com
licença, darei um beijo nessa grande companheira.

O Deputado Durval Angelo - A D. Helena Greco será a única
indicada pela Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia
Legislativa.

Palavras do Sr. Ignácio Hernandez
Amigas, amigos nossos, principalmente as amigas e os amigos da

liberdade, da justiça, de uma sociedade nova. Minha amiga, D.
Helena, estamos aqui novamente. Faz 30 anos que nos encontramos.
Lembro-me muito bem, na escadaria da Igreja São José, da senhora,
da Adélia, da policia chegando, e de outra companheira, grávida, que
não sei quem era. Mas sei muito bem que a D. Helena falou que,
tendo em vista ser velha, mulher, e a outra, grávida, a polícia não faria
nada conosco. Na mesma hora, estourou uma bomba de gás
lacrimogêneo no peito de D. Helena, e as três mulheres saíram
correndo.

Companheiros jovens - os mais velhos conhecem muito bem toda a
nossa história -, é bom saber que os anos da ditadura foram, por um
lado, de angústia, de tristeza. Tínhamos carro da polícia vigiando toda
noite a nossa casa. De vez em quando, um desconhecido batia à
porta, querendo saber o que estava acontecendo, e revistava a nossa
casa. Isso trazia angústia, mas, ao mesmo tempo, foram anos de
grande esperança e felicidade. Nunca vi tanta solidariedade, união,
desinteresse e amor entre as pessoas!

D. Helena é o símbolo de muitas mulheres e homens. Quando
alguém era preso à meia-noite, à 1 hora da madrugada, corriam para
as portas dos DOPS, brigavam com os militares e conseguiam o que
queriam. A D. Helena e outras mulheres chegavam às portas do
DOPS e mandavam cobertores para os operários e professores
presos. Naquela época, todos fumavam, mas hoje largaram o cigarro.
A D. Helena mandava pacotes de cigarros para dentro do DOPS,
porém não chegavam. Esse talvez tenha sido o único aspecto em que
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não foi vitoriosa. Havia angústia, alegria e solidariedade. Tomara
que isso volte! Hoje não há tanta solidariedade.

Fui metalúrgico durante muitos anos. O movimento operário
respondia à ditadura na forma em que se impunha. Em 1964, Riani,
Dazinho, Bambirra e outros trabalhadores foram presos, o que fez
com que o movimento ficasse desarticulado. Quando não se pode
resistir, pode-se sobreviver. Os metalúrgicos da MANNESMANN, da
Belgo Mineira e de dezenas de fábricas sobreviveram e começaram a
levantar a cabeça a partir de 1967. Uniram-se e fizeram em Contagem
as primeiras greves. Talvez os mais novos não saibam, mas os mais
velhos sabem que as primeiras greves no período da ditadura militar
foram feitas na cidade industrial de Contagem.

Orgulhamo-nos muito disso, pois foi o primeiro golpe, que eles,
talvez, nem sentiram. Mas foi o primeiro contra a ditadura militar. Os
companheiros Enio Seabra, Mário Bento, Mário Bigode e outros
sofreram com o desemprego gerado pela ditadura. Os metalúrgicos de
Contagem têm uma histórica fantástica de sobrevivência, de
resistência, de acúmulo de forças e de conquistas. Em 1979, D.
Helena, muitas vezes, visitou metalúrgicos na prisão. Hoje a greve é
uma coisa corriqueira, mas não o era. Dava morte, cadeia e gerava
desemprego. Os metalúrgicos de Contagem fizeram uma greve de
dez dias e conseguiram aumento de salário. Entretanto, a greve não
objetivava dinheiro, mas liberdade, autonomia sindical, gritar nas ruas
e nas portas da fábricas: "Abaixo a ditadura!". A greve era política.
Sempre foi e sempre será.

No fim da semana passada, há três ou quatro dias, estive com
Dazinho, que está tetraplégico, e disse-lhe que falaria aqui na
Assembléia. Pediu-me então que dissesse aqui que a resistência tem
de continuar. Não estamos vivendo uma ditadura especifica, mas
vivemos embaixo de uma ditadura global da economia, do dinheiro, do
capitalismo que sufoca o Brasil, com essa dívida externa imensa, da
qual temos falado durante 30 anos. Ela continua e temos de resistir
firmes contra toda forma de autoritarismo. Temos de ressuscitar a
convicção de que a sociedade se transforma de baixo para cima e de
que, com a união dos trabalhadores, dos estudantes, das donas de
casa e da mulher mineira, poderemos ajudar Lula a transformar o
Brasil, já que, sozinho, não transformará coisa alguma, nem ele, nem
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seu Governo. Nós, da sociedade, temos de fazer a transformação;
entretanto essa sociedade está, cada vez mais, desarticulada e fraca.
Não existem associações que resistam, combatam e até chamem a
atenção do Governo. Nós, do PT, somos livres para levantar a voz e
gritar se estamos tristes ou alegres, se gostamos ou não da situação,
mas de forma organizada, para que o Brasil seja aquele sonho que
todos queremos: o país da liberdade, do desenvolvimento, da riqueza
e, sobretudo, da solidariedade. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Luiz Guedes
D. Helena Greco, mulher guerreira, minha mãe adotiva. Havia

perdido meus pais e a encontrei. Peço licença ao Dirceu e a'"Bisoca"
para declarar esse amor filial. Gostaria de iniciar minhas palavras
saudando a todos da Mesa, por meio dessa menção que faço a D.
Helena. Com muito amor, dirigi-me a Belo Horizonte. Amo vocês. Vejo
aqui a Regina, o Garcia, tantas pessoas conhecidas e percebo que,
apesar de ter nascido em 10/3/42, em Juiz de Fora, o nascimento de
minha alma deu-se em Belo Horizonte.

Quando cheguei aqui, em 1962, encontrei a efervescência dos
trabalhadores da classe operária e a efervescência da juventude,
representada por figuras como o Herbert de Souza, "Betinho", meu
amigo, que, quando encontrei pela última vez, completava 60 anos, e
o Henfil, o nosso "Henriquinho", meu amigo, de quem pude aproximar-
me em seus derradeiros momentos, já que, como seu irmão
"Chiquinho", foi vítima da AIDS, (abracei a causa da luta contra essa
doença), por meio do meu Prof. Dirceu Greco, mais um que me liga a
essa família.

Em Belo Horizonte, conheci a liberdade. Esta cidade belíssima,
arborizada e livre para os pedestres me acolheu. Aqui pude iniciar o
meu curso de Medicina e, mesmo surpreendido pelo golpe e chorando
ao antever o que significava o golpismo na realidade brasileira, após
1964, vivi o momento mais feliz da minha vida, porque aprendi a lutar.
Nesta Casa, em um outro endereço, na Rua Tamoios, pela primeira
vez, vi a força do povo. No início de 1966, após longas jornadas da
juventude, da classe operária e do proletariado de Belo Horizonte, nas
ruas, em manifestações violentamente reprimidas, um dia tivemos a
idéia de nos recolhermos à Assembléia Legislativa. Estávamos
acostumados a fazê-lo na Igreja de São José e na Igreja da Boa



640
Viagem, mas, na Assembléia Legislativa, fomos cercados
inicialmente pela polícia. Estávamos, centenas de estudantes - João
Batista Drumond, Carlos Alberto, o "Beto", da POLOP, João Vidigal, a
Teresa e muitos dos mártires, como José Carlos da Mota Machado -,
dentro da Assembléia, cercados pela polícia. Como ainda não havia
sido publicado o Ato Institucional n o 5, a polícia não pôde invadir a
Assembléia Legislativa.

Permanecemos durante todo o dia nesta Casa, onde aprendi a força
do povo de Belo Horizonte, que, junto às nossas famílias, se dirigiu à
Rua Tamoios e cercou a polícia. O Exército foi chamado, porque
somente ele poderia invadir a Assembléia Legislativa. De dentro da
Casa, por meio das rádios que estavam conosco, pudemos nos
comunicar com a população. Exigimos a libertação dos presos que
haviam sido levados naquele dia, como o Paulo Abílio, Presidente do
Diretório Central dos Estudantes. Na época, eu era Presidente da
União Estadual dos Estudantes. Conseguimos não apenas a
libertação dos presos, como também a imediata retirada da polícia e
do Exército para as partes mais distantes do Centro da cidade.

Saímos da Assembléia Legislativa com milhares de familiares. Os
sinos das igrejas dobravam, e os papéis picados caíam do alto dos
edifícios. Vivíamos ali o clima e o ambiente que antecipava a derrota
da ditadura, ou seja, a resistência à ditadura e ao golpe militar, que já
demonstrava ser mais forte que todos os Generais e que todas as
armas. Essa força cresceu durante todo esse período da história do
Brasil.

Atualmente, depois do fim da ditadura, cabe-nos, sem dúvida,
analisar e rever a história, para que possamos vacinar a sociedade
brasileira contra acontecimentos como o do golpe militar de 1964.
Digo isso lendo os jornais de hoje da minha cidade, Juiz de Fora.
Estamparam certo orgulho, ao mencionarem a condição de cidade
capital revolucionária do Brasil. Cito apenas uma das manchetes: "31
de Março de 1964 na História do Brasil". Essa é uma manchete
aparentemente neutra. Logo abaixo, a reportagem trata: "Os militares
que depuseram o Presidente João Goulart chamam de revolução, e a
maioria dos intelectuais, políticos, artistas e grande parte do povo
chama de golpe". Respeitando a opinião de todos, o "Diário Regional"
abriu espaço para quem esteve dos dois lados manifestar seus
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pensamentos. Essa aparente postura acadêmica esconde, em seu
ventre, a serpente que nos golpeou. O golpe militar foi anticomunista,
procurou dividir o povo brasileiro entre aqueles que se assumem
comunistas e os que, sendo lutadores pelo bem comum, com todo o
direito, não se assumem. E não são equivocados, ao não o fazerem. A
liberdade de ser diferente é fundamental. Enquanto tivermos
preconceito com essa bandeira - a do socialismo e do comunismo -,
estaremos reféns, diante de uma armadilha que ameaça a Nação, o
povo, os trabalhadores e a juventude. Essa é uma questão importante
a ser tratada aqui, mas evidentemente isso não pode ocorrer em 10
minutos. Procuro fazer uma síntese, e essa síntese está relacionada
com as emoções. A minha emoção é grande. Falo com dificuldades,
aqui sentado. Falaria melhor em outra situação, mas sinto grande
emoção, sinto todas as perdas da Nação brasileira, todas as mortes,
todos os torturados, todos os banidos e todos os exilados. Sinto isso
por meio da figura da D. Helena. Ao homenageá-la, estamos
homenageando o que há de melhor em cada um de nós. Sejamos a
cada dia melhores, acolhamos cada vez mais o diferente, sejamos
capazes de vacinar a sociedade , brasileira contra essa peste que é o
golpismo e o intervencionismo. E evidente que está mais distante do
que estava em 64. Em hipótese alguma podemos nos acomodar.
Obrigado.

Palavras da Sra. Gilse Cosenza
Saúdo todos os que estão na Mesa e na plenária. Que testemunho

daremos em 10 minutos? A lição histórica dos direitos humanos e a
história dos países se constróem com a luta dos povos. Nenhum
avanço se dá sem a força motriz: os povos, os trabalhadores, os
jovens, as mulheres organizadas em luta. Esse é o sentido de
testemunho.

Inicialmente, gostaria de abarcar todas as mulheres que
participaram da resistência à ditadura. Na década de 60, o lugar da
mulher ainda era muito marcado em termos de submissão ao pai,
evitando coisas que eram de homem: a universidade - em 1964
formaram-se apenas 18% de mulheres -; evitar falar de política,
porque não era assunto de mulher, dar um jeito de casar logo para
não ficar para tia, e ser submissa ao marido eternamente. Nessa
situação, é com muito orgulho que digo que as mulheres mineiras,

rs



644
apoiar o golpe militar, intoxicados por uma preparação de mídia.
Isso não aconteceu apenas naquela época.

Atualmente, percebo na mídia uma tentativa de desestabilizar o
processo democrático. Cabe a nós, que temos 60 anos, que não
podemos arriar a bandeira, e às outras gerações dizer que a
juventude que morreu no Araguaia está presente aqui, nos partidos de
todas as categorias, nos partidos de luta, nas religiões e dirá que não
aceitaremos a ditadura e nenhum retrocesso. Estaremos, diante da
vitória histórica do Governo Lula, disputando para que as forças da
mudança sejam vitoriosas e para que o movimento popular
organizado seja capaz, de braços erguidos, de reivindicar, exigir,
propor, criticar e dar as mãos para um Governo que tem forças
populares. Assim, não se perderá no retrocesso, na capitulação nem
se tornará incapaz de realizar mudanças.

Nossa missão é mais complexa. Antigamente exigia-se muita
coragem física, e hoje não estamos ameaçados de tortura. Atualmente
precisamos ser mais capazes, inteligentes e fortalecer os movimentos
sindical, estudantil, de mulheres, de negros e comunitário, e a força do
povo nas ruas deverá ser a alavanca para dizermos: "Não
estacionamos na ditadura e não admitiremos que o Brasil o faça". As
gerações, passadas e atuais, têm um sonho que se tornará realidade:
um Brasil soberano, independente, cada vez mais democrático, com
direitos sociais, igualitários, salariais, com direito ao trabalho, à
educação, à moradia, à cultura, ao esporte, enfim, com direito de ser
feliz. Construiremos esse Brasil.

Se não vir, em vida, esse Brasil, tenho certeza de que os meus
netos e os dos outros brasileiros verão; um Brasil democrático,
independente, socialista, onde o povo tenha o direito de ser feliz, de
viver como gente, enfim, o Brasil dos nossos sonhos. Os
companheiros da Comissão de Anistiados acabam de colocar uma
faixa pedindo indenização aos torturados. Em nome de todos os
anistiados, que reclamam o resgate histórico e democrático do
reconhecimento do Estado terrorista, quero dizer que aqueles que
lutaram merecem, no mínimo, o reconhecimento como lutadores e
uma indenização simbólica. Faço mais uma cobrança ao Governo do
Estado, que hoje autorizou o reinício do pagamento de»3Õ'
indenizações, fruto da nossa luta. Isso não basta! Queremos, amanhã
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já, resposta do Governo quanto ao cronograma de pagamento dos
mais de 800 torturados no Estado, que merecem o reconhecimento de
todos, além da indenização de R$30.000,00, porque nem esse valor,
nem R$30.000.000,00 pagam nem apagam o absurdo bestial da
tortura que fizeram com todos nós. Essa é uma homenagem aos
meus companheiros anistiados. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Luiz Paixão
Não poderia iniciar sem falar do privilégio e do orgulho de estar aqui,

ao lado destas pessoas. Sou o mais jovem, talvez o que tenha a
história menos interessante para contar. Estar ao lado destas pessoas
que são símbolos, ícones de resistência e de luta é uma grande
honra. Na platéia, homenageio um velho camarada, Evaristo Garcia,
que está em todas as ocasiões, que nunca se cala e sempre se
indigna com tudo.

O saudoso crítico teatral 'lan Michalski, um dos maiores críticos que
este País já teve, escreveu no livro "O Palco Amordaçado" que não se
pode dizer que o teatro foi erigido o inimigo número um da ditadura,
mas também não se pode deixar de registrar que foi um dos maiores
inimigos da ditadura militar, perseguido barbaramente, às vezes até
mesmo com ações absolutamente ridículas.

E bom esclarecer, para os mais jovens, particularmente, que havia a
censura do texto e do espetáculo teatrais. As vezes, o texto era
liberado, mas o espetáculo censurado; às vezes, havia o veto parcial,
às vezes, o veto total da censura. Não podemos deixar de registrar o
que isso significou e ainda significa para o teatro brasileiro, que, em
1964, estava em pleno processo de gestação.

Na segunda metade da década de 50, principalmente a partir de
1958, quando foi realizado em São Paulo o primeiro seminário de
dramaturgia do Teatro Arena, tendo à frente Augusto Boal, Vianinha,
Gianfrancesco Guarnieri, Zé Renato e tantos outros lutadores, o teatro
buscava a identidade do homem brasileiro, a fim de colocar as suas
contradições em cena. Até então, o teatro era absolutamente
europeizado na dramaturgia e na própria encenação. O Teatro Arena,
liderado por Augusto Boal, começou a pesquisar o homem brasileiro,
buscando uma forma brasileira de se fazer teatro. Veio o golpe, e esse
sonho foi interrompido. Fomos obrigados a mudar os nossos rumos,
deixando de fazer um teatro político para fazer um teatro de protesto.
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Qual é a diferença entre teatro político e de protesto? O teatro
político aprofunda a discussão das relações sociais. O de protesto, útil
em determinados momentos, busca o imediatismo, responde à
realidade à sua própria maneira.

O teatro, como arte viva, com os recursos que lhe são peculiares,
como a metáfora e a parábola, conseguiu registrar, durante a ditadura,
de forma clara e definida, vários temas, que até mesmo a imprensa
não podia noticiar. Cito como exemplo a morte do jornalista Wladmir
Herzog. Existe cerca de meia dúzia de peças escritas, mas a
imprensa pouco pôde registrar sobre esse fato. Grandes lutadores
foram responsáveis pela resistência do teatro. Obviamente, muitos
renderam-se, perderam-se nessa trajetória. Isso ocorreu no teatro, na
música e no cinema. Na década de 70, o cinema enveredou pela linha
da pornochanchada. O que estava por trás? Faça sexo. E só isso.
Mostrava uma juventude feliz, nas praias de Ipanema ou de Santos,
fazendo sexo e nada mais. Esse era o retrato da juventude, mostrado
por pessoas que se venderam e passaram aquela imagem dos jovens.
Na música, podemos citar a dupla Dom e HaveI, que trabalhou
diretamente para o Governo, compondo várias canções de louvor à
ditadura militar. Essas pessoas merecem o nosso repúdio e
indignação.

Em Belo Horizonte, o teatro resistiu bravamente. O momento mais
bonito ocorreu em setembro de 1978, quando nos reunimos no antigo
DCE da Federal, situado na Rua Gonçalves Dias, hoje ocupado pelo
espaço Belas Artes, e fizemos a Semana do Proibido: a cada dia eram
apresentadas obras proibidas, como peças de teatro, músicas,
poesias e filmes, com a polícia cercando o local. A ação culminou com
um enterro simbólico da censura. Esse ato foi muito bonito e
marcante, em Belo Horizonte e em várias Capitais do Brasil. Em Belo
Horizonte ocorreu de maneira mais forte e contundente que em São
Paulo e no Rio de Janeiro.

E difícil dizer como se trabalha debaixo de censura. O próprio Yan
Michalski diz que se criou a história de que havia 500 peças proibidas
no Brasil. Ninguém sabe de onde surgiu esse número. Creio que
indagaram quantas peças proibidas havia no Brasil, e alguém deve ter
dito esse número. Mas ninguém nunca soube realmente quantas
foram. 'lan Michalski aborda outra questão importante. Além dessas
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500 peças proibidas, quantas foram mutiladas de tal maneira que
se tornaram incompreensíveis? Quantas foram tão mutiladas que
resolveram não dar continuidade ao processo de montagem? Quantas
foram escritas, mas não enviadas? E pior, quantas ficaram na cabeça
dos seus autores? Eles não se arriscaram a enviar nem a escrever,
porque sabiam que a censura proibiria. Esse é um prejuízo que nunca
conseguiremos recuperar. Como já dissemos, a censura é expressão
bestial. A censura possuía não só elementos altamente competentes,
que entendiam profundamente de marxismo e de leninismo, mas
também pessoas absolutamente despreparadas. Em 1972,  em São
Paulo, um censor quis prender o autor da peça "Antigona". Essa peça
foi escrita por Sófocles, há 2.500 anos.

Como há várias coisas a dizer, o tempo de 10 minutos é pouco para
discutirmos esse processo. Hoje o teatro brasileiro se encontrou
esteticamente no campo formal e do espetáculo, mas ainda está à
procura de identidade em termos de dramaturgia e sofrendo as
seqüelas desse período que vivemos. Obrigado.

A Sra. Presidente - Agradeço o testemunho de todos. De fato, fica
uma angústia e a vontade de falar mais, pois foi dito pouco.
Gostaríamos de ouvir mais. Certamente este momento não terminará
hoje. Eventos desta natureza ocorrem e ocorrerão nesta Casa e em
vários outros locais, refletindo o momento que vivemos no passado e
apontando, sem dúvida, os nossos desafios de aprofundar o processo
democrático. Devemos ter uma democracia que não se limite aos
aspectos da representação, mas que aprofunde a participação das
cidadãs e dos cidadãos do nosso País no processo político em curso.
Devemos ter uma democracia econômica para este País que vive
tanta injustiça social e econômica. Muitos desafios estão postos para
esta geração. Certamente aprendemos muito com a geração que
viveu os momentos da ditadura.

Fui Presidente do Sindicato dos Bancários. Registro a minha
experiência como sindicalista. Alguns nomes foram nossa referência.
Presto uma homenagem especial aos saudosos Armando ZilIer, que
travou luta histórica contra o regime militar, e Sávio Arlindo Ramos,
falecido na sexta-feira, que certamente espia, com alegria, este
momento de reflexão.

A Presidência manifesta os agradecimentos a todos os funcionários
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desta Casa que se empenharam na organização deste evento,
com muito zelo e paixão, às autoridades, aos convidados e ao público.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 7/4/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
José Augusto Dumont, ocorrido em 4/4/2004, em Sete Lagoas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Milton Batista, ocorrido em 29/3/2004, em São Paulo, SP. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5 LEGISLATURA, EM 31/3/2004
Às 14h11 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, 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

P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 922/2003 deixa de ser
apreciado em virtude da solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Doutor Viana. O Projeto de Lei n° 920/2003 é convertido em
diligência à Secretaria de Estado de Governo, atendendo-se a
requerimento do Deputado Chico Simões, aprovado pela Comissão.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 235/2003 (relator:
Deputado Mauro Lobo); pela rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
847/2003 e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
26/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 292/2003 com as
Emendas nos 1 e 2, apresentadas pelo relator, Deputado Chico
Simões; 419/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado José Henrique); 425/2003 (relator:
Deputado Chico Simões); 1.152/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana,
em virtude de redistribuição); 1.186/2003 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); 1.207/2003 com a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro
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Lobo); e 1.311/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). O
Deputado Doutor Viana retirou-se da reunião após a aprovação do
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.152/2003, e o Deputado Sebastião
Helvécio, após a aprovação do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.311/2003. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.45512004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); e, submetidos a votação, cada um por sua vez, são
rejeitados os Requerimentos nos 2.494 e 2.495/2004 (relator:
Deputado José Henrique). Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Deputado Mauro Lobo emite o seguinte parecer, que é aprovado
pela Comissão:

"Relatório
De autoria dos Deputados Chico Simões e Rogério Correia, o

requerimento em tela pede seja solicitada à Secretaria de Estado da
Fazenda cópia do Parecer AGEIPTF/SpDC n° 039/2003, que concluiu
pela legitimidade e juridicidade da transação realizada entre o Estado
de Minas Gerais e a Samarco Mineração S.A., conforme a Resolução
Conjunta n°004/2003, de 19/12/2003, bem como cópia dos seguintes
documentos: acordo de transação celebrado entre as partes;
Processos Tributários Administrativos - PTAs - relativos ao acordo em
questão; demonstrativos do Sistema de Informatização e Controle da
Arrecadação e Fiscalização - SICAF. Solicita também que sejam
informados os números de todos os processos judiciais envolvidos no
acordo e as comarcas em que estão tramitando.

Distribuída a matéria a esta Comissão, passamos a emitir nosso
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela pretende sejam obtidas informações sobre a

transação realizada entre o Estado de Minas Gerais e a Samarco
Mineração S.A. para a extinção de créditos tributários decorrentes da
cobrança do ICMS na exportação de produtos semi-elaborados.

O Código Tributário Nacional - CTN - define a transação como uma
das modalidades de extinção do crédito tributário e dispõe, em seu art.
171, que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos

rs
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sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação
que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio
e conseqüente extinção do crédito tributário. O parágrafo único do
referido artigo determina que a lei indicará também a autoridade
competente para autorizar a transação em cada caso.

A Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, em seu art. 218, dispõe que a transação será
celebrada nos casos definidos em decreto, observadas as condições
estabelecidas no art. 171 do CTN, e dependerá de aprovação por
resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado, que será publicada no órgão oficial dos
Poderes do Estado.

A transação realizada entre o Estado de Minas Gerais e a empresa
Samarco Mineração S.A. foi aprovada por resolução conjunta do
Secretário de Estado da Fazenda e do Advogado-Geral do Estado,
atendendo-se ao disposto no art. 171 do Código Tributário Nacional -
CTN - e no art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975. A Advocacia-Geral do
Estado emitiu o citado parecer, concluindo pela legitimidade e
juridicidade da transação em referência.

Entendemos, porém, que a proposição em tela, ao pedir sejam
requeridas informações sobre a transação em questão, cumpre a
determinação constitucional que estabelece como função do Poder
Legislativo, entre outras, a de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo.

No caso em questão, ainda que o ato do Poder Executivo esteja em
conformidade com o disposto nas legislações federal e estadual
pertinentes à matéria, cabe ao Poder Legislativo, no cumprimento de
sua função constitucional, solicitar as informações necessárias para a
análise da transação e de suas conseqüências para os cofres públicos
do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento dos

Deputados Chico Simões e Rogério Correia."
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.


