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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE

2004

ATAS

ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/11/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Laudelino Augusto
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: ia Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 304/2004
(encaminha Veto Parcial à Proposição de Lei n" 16.296), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.963 a 1.968/2004
- Requerimentos n°s 3.592 a 3.630/2004 - Requerimentos do
Deputado Rogério Correia (2) - Proposição não Recebida:
Requerimento do Deputado Doutor Ronaldo - Comunicações:
Comunicações da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Paulo
Cesar e Dalmo Ribeiro Silva (2) - Comunicação não Recebida:
Comunicação do Deputado Antônio Andrade - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
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Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

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

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

ja Parte
1 a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Manha Campos, 2"-Secretária "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 304/2004*
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente. por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n° 16.296, que "Institui a
Política Mineira de Incentivo à Incubação de Empresas e
Cooperativas.".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior assim se manifestou sobre o dispositivo a seguir vetado:

Art. 2°:
"Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

- incubação o apoio técnico, administrativo e gerencial a
cooperativas, pequenas empresas e microempresas industriais ou
prestadoras de serviços, bem como a formação técnica e gerencial de
empreendedores;

II - incubadora a pessoa jurídica de direito público ou privado ou a
estrutura de suporte gerencial inserida em instituição de direito público
ou privado, constituída com a participação do Estado, que estimule,
por meio das ações previstas no inciso 1 deste artigo, a criação e o
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desenvolvimento de cooperativas, pequenas empresas e
microempresas industriais ou prestadoras de serviços que ofereçam
projetos caracterizados pela inovação tecnológica.".

Razões do Veto
"A Proposição institui política de fomento às cooperativas, pequenas

empresas e microempresas industriais e prestadoras de serviços.
Define os objetivos da política estadual e vincula sua gestão à
Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Ensino Superior.

No inciso 1 do art. 20 existe a restrição do apoio técnico,
administrativo e gerencial somente a cooperativas, pequenas
empresas e microempresas industriais, medida que constituiria
discriminação injustificável, uma vez que várias outras empresas não
poderiam ser beneficiadas.

Por outro lado, o inciso II considera como incubadora a pessoa
jurídica de direito público ou privado ou a estrutura de suporte
gerencial inserida em instituição de direito público ou privado,
constituída com a participação do Estado. Sabemos que as
incubadoras não são constituídas, obrigatoriamente, com essa
participação.

O dispositivo, sem dúvida, limitaria a eficácia da lei."
São essas as razões que me levam a vetar parcialmente a

proposição em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos
membros dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social,

encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.265/2004,
do Deputado Durval Angelo. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
Hemominas, encaminhando cópia de correspondência enviada à
ASSFHEM e ao SIND-SAUDE. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Genir Carneiro da Rocha, Presidente da Câmara Municipal
de Muriaé, solicitando seja dada especial atenção à tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004, do Deputado
Sargento Rodrigues e outros. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à



Constituição n° 83/2004.)
Do Sr. Djalma Bastos de Morais. Diretor-Presidente da GASMIG,

informando que essa empresa se fará representar pelo seu Gerente-
Geral, Sr. Antônio Otávio Campos Ferraz, na audiência pública a ser
realizada na Câmara Municipal de Andradas. (- A Comissão de
Turismo.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.963/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Passaginha em Curvelo, com sede no Município
de Curvelo.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Passaginha, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Passaginha de Curvelo, criada em 3/11/85. é entidade com
personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos.

A Associação tem por finalidade lutar pela captação de melhorias
para o bairro, representando-o junto as autoridades municipais,
estaduais e federais; estimular o intercâmbio e o bom convívio entre
os associados e os moradore em geral com promoções sociais
desportivas, cívicas e criar, instalar e manter dependências para a
prática de esportes e recreação, promoção de amparo social, de
defesa da saúde, educação, entre outras finalidades.

Desde a sua criação essa Associação tem realizado um dignificante
trabalho e desenvolvido ações de assistência social.

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

PROJETO DE LEI N° 1.96412004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Maria, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Santa Maria, do Município de Curvelo, fundada em 18/10/91, é
sociedade civil, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A Associação tem por finalidade cultivar a mais completa
cordialidade entre os sócios, promover atividades sociais, culturais e
desportivas, empenhar-se pela melhoria das condições de vida e pelo
embelezamento do bairro, firmar convênio com associações
congêneres, autarquias, entidades religiosas, entidades federais,
estaduais, municipais e outras, e promoção e assistência às pessoas
carentes.

Desde o início de sua existência, essa Associação tem realizado
perante a comunidade um dignificante trabalho, desenvolvendo ações
de assistência social à comunidade.

- 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° 1.965/2004
Declara de utilidade pública a organização não governamental

Centro Terapêutico Recanto da Vida - CETERVIDAS -, com sede no
Município de Ponte Nova.

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

governamental Centro Terapêutico Recanto da Vida - CETERVIDAS -,
com sede no Município de Ponte Nova.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Safa das Reuniões, 23 de novembro de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

organização não governamental denominada Centro Terapêutico
Recanto da Vida - CETERVIDAS -, com sede no Município de Ponte
Nova, a qual tem como objetivo principal recuperar e reintegrar na
sociedade jovens e adultos do sexo masculino, portadores de
dependência de alcoolismo e toxicomania, e também prestar apoio às
famílias dos internados na instituição.

Assim, submeto aos meus nobres pares este projeto de lei e peço
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.966/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de

Deficiência Física de Ponte Nova", com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Portadores de Deficiência Física de Ponte Nova, com sede nesse
município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública a organização não governamental denominada Associação
dos Deficientes Físicos de Ponte Nova, com sede na Rua Meridional,
111, no Bairro Santo Antônio, no Município de Ponte Nova, a qual tem
como objetivo principal a melhoria das condições de vida, de
relacionamento e de trabalho dos deficientes de Ponte Nova,
notadamente os portadores de deficiências motora, auditiva e visual,
buscando a colaboração de empresas, de organizações, de outras
entidades assistenciais e de órgãos governamentais, para cumprir sua
finalidade.
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Assim sendo, submeto aos meus nobres pares este projeto de

lei e peço-lhes a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 1.967/2004
Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, feiras de alimentos,

ambulantes e similares a usar e fornecer a seus clientes canudos de
plástico individual e hermeticamente embalados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os restaurantes, lanchonetes, bares e similares e

vendedores ambulantes do Estado de Minas Gerais obrigados a usar
e fornecer a seus clientes canudos de plástico individual e
hermeticamente embalados.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores
às penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de novembro 2004.
Lúcia Pacífico
Justificação: Diversas pessoas já foram vítimas de leptospirose,

hepatite, entre outras doenças, por beberem refrigerantes, cervejas e
sucos diretamente das latas, que ficam armazenadas em locais onde,
na maioria dos casos, as condições mínimas de higiene não são
observadas.

Nos países da Europa, a embalagem lacrada dos canudos é uma
prática já usada há mais de dez anos. A medida se justifica também
pelo fato de nosso Estado possuir a tradição das feiras livres onde são
comercializados alimentos e bebidas. No Município do Rio de Janeiro
já existe a Lei n° 3.655, de 2003, que disciplina o uso de produto.

No caso dos canudos oferecidos sem proteção, a população corre
igual risco. Há denúncias inclusive de reutilização dos canudos por
comerciantes inescrupulosos.

O canudinho, que deveria ser a forma mais higiênica para beber
direto de latinhas e garrafas, principalmente de refrigerantes, como
hoje é oferecido aos clientes, fica exposto à poeira e ao manuseio
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sem a necessária higiene.
E importante que. no Estado de Minas Gerais, essa prática seja

implantada. Cabe frisar que os consumidores que hoje solicitam o
canudinho para tomarem principalmente refrigerantes, passarão a
exigir os canudinhos embalados.

Se se tornar obrigatório o uso do canudinho embalado, as fábricas
terão obrigatoriamente de embalar previamente o produto, pois as
casas comerciais e feirantes do Estado não aceitarão adquiri-lo sem
ser embalado. Isso levará os fabricantes, que eventualmente vendam
o produto no Estado de Minas Gerais, a embalar o canudinho para
comercializá-lo em nosso Estado.

- 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° 1.968/2004
Cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e

Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o

Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiesel - SOLDIESEL.

Art. 20 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
gerência do programa:

- identificar e delimitar áreas propícias e adequadas ao plantio de
oleaginosas voltadas à produção de biodiesel, zelando pela qualidade
do produto, em conformidade com as exigências tecnológicas e
ambientais estabelecidas pela legislação;

II - identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas a projetos de
assentamento rural e incentivar nelas a prática de produção de
oleaginosas destinadas ao biodiesel de maneira sustentável:

III - registrar e fiscalizar as unidades de plantio e produção,
respeitadas as atribuições legais da ANP e da lei do petróleo.
fomentando a criação de estruturas produtivas cooperativadas e
solidárias;

IV - incentivar a comercialização e exportação de óleos
transesterificados, ou destinados à transesterificação, incluindo os
créditos de carbono, favorecendo o desenvolvimento técnico e
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econômico dos produtores;

V - desenvolver e apoiar pesquisas e experimentos que visem à
melhoria da qualidade e da quantidade das fontes de óleo destinadas
ao biodiesel, bem como dos métodos de sua produção;

VI - apoiar pesquisas destinadas ao aproveitamento de subprodutos
do processo de produção de biodiesel, principalmente a glicerina e a
torta resultante do esmagamento de grãos;

VII - estimular e apoiar a reciclagem de matérias graxas de origens
animal e vegetal na produção de biodiesel;

VIII - desenvolver ações que propiciem a criação ou a ampliação do
mercado de consumidores finais de biodiesel, notadamente nos
setores públicos estadual e municipal, de mineração, transporte de
passageiros e cargas, e junto aos demais setores envolvidos com o
ag ronegócio;

IX - criar mecanismos legais e fiscais para o uso de patrimônio
fundiário público em projetos de educação profissional de jovens, bem
como de reeducação da população prisional, vinculados à produção
do biodiesel e dos seus subprodutos;

X - celebrar convênios com entidades de direito público ou privado,
observado o disposto no art. 62, XXV, da Constituição do Estado,
visando a fortalecer e disseminar o uso do biodiesel e os subprodutos
a ele associados.

Art. 30 - O somatório das áreas destinadas ao plantio de oleaginosas
para a produção de biodiesel será classificado como Área de Proteção
Ambiental II, em conformidade com a alínea "c", item III, do Anexo IV
da Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000.
§ 10 - O Fator de Conservação para Categoria de Manejo de

Unidade de Conservação a ser aplicado na área a que se refere este
artigo será de 1,0.

§ 20 - A apuração da área plantada e da destinação do que foi
produzido será realizada pela EMATER ao final do ano agrícola.

Art. 40 - As ações governamentais relativas à implementação do
Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiese! - SOLDIESEL - contarão com a participação de
representantes dos produtores, dos consumidores finais e de
pesquisadores das áreas de que trata o art. 20 desta lei.

Parágrafo único - O Governo do Estado implantará um Comitê
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Gestor do Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e
Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL - com a participação necessária
de representantes das Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE -. de Desenvolvimento Econômico -
SEDE -, de Ciência e Tecnologia - SECT -, da Agricultura - SEAG -,
do Meio Ambiente - SEMAD -, do Planejamento e Gestão - SEPLAG -.
e outras áreas governamentais pertinentes, além de representantes
dos setores produtivo e empresarial e de consumidores.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
observado o disposto no art. 161, 1, da Constituição do Estado.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2004.
Márcio Kangussu - Carlos Pimenta.
Justificação:
O marco legal
A Medida Provisória n° 214, de 13/9/2004, ao propor alterações na

Lei n° 9.478, de 1997, define o biodiesel como um combustível para
motores a combustão interna com ignição por compressão, renovável
e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais,
que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem
fóssil. Essa mesma medida provisória atribui à Agencia Nacional de
Petróleo - ANP - a responsabilidade de regular e autorizar as
atividades relacionadas com a produção, a estocagem, a distribuição
e a revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante
convênios com outros órgãos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou de municípios. Além dessas modificações, a Medida
Provisória n°214/2004 alterou a Lei n°9.847. de 1999, considerando o
abastecimento nacional de combustíveis como de utilidade pública, e
incorporou as seguintes atividades: produção, importação, exportação,
armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de
biodiesel.

O disposto nas Leis nos 9.478, de 1997. e 9.847, de 1999, bem
como outras resoluções da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, que
se vêm sucedendo, desde 2003, estabelecem um marco legal, ainda
que incompleto e sujeito a futuras alterações, no tocante às
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complexas questões envolvendo a produção, a distribuição e o
consumo do biodiesel e seus derivados (como no caso dos créditos de
carbono). Os dispositivos legais exarados em nível federal não
impedem que os entes federados possam estabelecer normas
complementares que venham fortalecer ou subsidiar o sucesso no uso
dos biocombustíveis. Este é o caso da Lei n° 13.803, de 27/1212000,
que estabelece normas para distribuição do ICMS. O estímulo à
produção de biodiesel nos municípios mineiros será recompensado
por uma maior ponderação do fator de conservação para categoria de
manejo de unidade de conservação.

A visão estratégica do Governo Estadual
Nas orientações para o quadriênio 2003-2006. o Governo mineiro

formulou a visão de futuro que nos anima: tornar Minas Gerais o
melhor Estado para se viver: mas esse patamar somente será
alcançado a partir de uma "grande aliança para o desenvolvimento de
Minas, congregando esforços dos poderes públicos estadual e
municipal, do setor privado e dos setores organizados da sociedade
mineira". Isso implicará a colaboração de toda a sociedade e da
própria administração pública, num elevado sentimento de auto-estima
e de confiança, configurando o caminho estratégico a ser trilhado.
Uma das opções assumidas pelo Governo de Minas Gerais, em
sintonia com a concepção mais geral da administração do Estado, a
qual vai pautar todas as propostas aqui indicadas, é a de "promover o
desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis", vale
dizer gerando e distribuindo benefícios sem comprometer a
perenidade das fontes de riqueza.

Reconhecendo que as políticas públicas haverão de considerar, na
sua implantação, a geração de emprego e renda, a inclusão social e a
sustentabilidade das atividades produtivas, o Governo mineiro
acrescenta a exigência dos desafios gestados do surgimento de uma
nova sociedade, derivada dos avanços técnicos e científicos, ou seja,
a sociedade do conhecimento. De fato, a sociedade contemporânea
está alicerçada em três pilares tecnológicos: o energético, o
microeletrônico e o biotecnológico, considerados "portadores de
futuro", nos quais se deve investir para haver diversificação das fontes
de riqueza social. Os avanços sucessivos e incontroláveis na dinâmica
dessas três dimensões delineiam as possibilidades (que os diferentes
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grupos sociais têm), de serem considerados incluídos ou co-
participes de determinada onda civilizatória. As conseqüências
imediatas da inserção diferencial no ciclo das revoluções tecnológicas
e científicas (definidoras daqueles pilares) estão no estabelecimento
de vanguardas e retaguardas produtivas que coexistem e se articulam
em complexos padrões de relacionamento, criando entre si relações
de autonomia ou heteronomia, com implicações no grau de acesso ao
bem-estar social e à prosperidade coletiva.

O extraordinário grau de desigualdade social observado entre nós,
brasileiros, permitindo que ilhas de riqueza sobrevivam envoltas por
um verdadeiro mar de pobreza, apresenta ao poder público o desafio
de romper essa estrutura autoperpetuante. A resposta clássica do
assistencialismo compensatório já demonstrou sua ineficácia em
situações e países com o perfil do nosso País. Cabe imaginar
alternativas que não se reduzam a minorar os efeitos perversos do
atual estilo de desenvolvimento, construindo saídas que aproximem
nossas vanguardas produtivas das imensas retaguardas que hoje
sobrevivem num padrão próximo ao da África sub-sahariana. A
expressão quantitativa desse fenômeno se encontra nos índices de
desenvolvimento humano - IDH - encontrados em diferentes regiões,
levando Minas Gerais a ocupar o 110 lugar no ranking brasileiro,
posição incompatível com o peso político, econômico e social do
Estado no conjunto da federação. Entre os 853 municípios mineiros
observa-se, também, um hiato entre aqueles com maior grau de IDH e
os com menor grau, numa reprodução regional do padrão encontrado
no País (Cf. IDH do Brasil e dos municípios mineiros).

Os compromissos mundialmente acertados para promover o
desenvolvimento com justiça social respondem, também, à
necessidade histórica de erradicar os diferenciais que mantêm o povo
brasileiro vivenciando, há séculos, o quadro negativo baseado em
questões de classe, de gênero e de etnia. Promover ações que
contribuam para a erradicação da pobreza e da desigualdade
beneficiará, principalmente, milhões de trabalhadores de todos os
tipos, além de mulheres e de afro-descendentes situados nos mais
baixos patamares da escala social. O fortalecimento efetivo desses
herdeiros da secular injustiça que marca a história brasileira será
alcançado não com medidas assistencialistas ou compensatórias, mas
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com instrumentos integradores e solidários.
A criação de um nicho solidário auto-sustentável, no caso mineiro,

aponta para o setor da energia como um caminho a ser explorado, por
paradoxal que possa parecer tal empreitada, pela associação
costumeira do fator energético com a idéia de grandes
empreendimentos. Energia remete, quase sempre, a imagens de
mega-estruturas de hidroeletricidade, de petróleo, de carvão mineral,
de combustível nuclear etc. um reino de gigantes onde não se
imagina haver lugar para a participação dos pequenos. Mas os
avanços organizacionais observados em todo o mundo sinalizam para
o enorme potencial de estruturas em rede. acarretando um modelo
institucional em tudo superior ao clássico arranjo taylorista.
Combinando cooperação com inovação, agrupamentos de pequenas
empresas - flexíveis e competentes - conseguem alcançar, na
atualidade, resultados empresariais de alto significado social,
deixando para os arquivos da história a suposição de que um único
destino estaria reservado às organizações produtivas. De fato, hoje há
expansão, não necessariamente "para cima" mas, sim. "para os
lados", projetando um crescimento horizontal com muito maior força
que a mera dilatação de pesadas estruturas verticalizadas. Mais
significativa, ainda, é a possibilidade de articular setores
tecnologicamente atrasados com outros operando na ponta do
conhecimento. permitindo uma interação dinâmica que resulte numa
solidária integração de coetâneos, porém não contemporâneos.

O Plano de Governo para o período 2003/2006 já apontava a
necessidade de atuação mais efetiva de Minas Gerais no campo da
energia renovável, postulando, entre outras coisas, a constituição de
uma Comissão para "definir políticas e sua implementação, visando
aumentar a produção e o uso da biomassa e da energia solar, com a
conseqüente oportunidade de criação de novos empregos nas
localidades e nas regiões". Em observância a essas diretrizes
programáticas, pretende-se criar uma rede de produção de éster
graxo, ou biodiesel, alavancando a economia mineira de forma
sustentável, pela mobilização dos recursos da ciência e da tecnologia
já dominados, para o favorecimento das regiões mais pobres e dos
grupos mais excluídos. Isso se dará quer através de ações que
favoreçam a implantação de agro-indústrias energéticas, quer através
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de medidas que possibilitem a reciclagem de resíduos industriais
ou domésticos para produção de combustível.

O Biodiesel e seus subprodutos
Na produção do biodiesel não são gerados resíduos sólidos, e os

líquidos resultantes são biodegradáveis, não causando lesões
ambientais. São subprodutos para o biodiesel obtido de óleos virgens:
o farelo, ou torta, de valor excepcional para ração animal e como
adubo (a torta de mamona, por exemplo, combate os nematóides do
solo), e a glicerina vegetal, da qual derivam insumos para produção de
acrilatos, fármacos, cosméticos, polímeros, tintas, explosivos, aditivos,
alimentos e outros intermediários como álcool butílico, ácidos etc.
Agregue-se a esses subprodutos os Certificados de Redução de
Emissão de Dióxido de Carbono, com vistas ao Fundo Protótipo de
Carbono - PCF -, pela redução das emissões de gases poluentes,
além dos créditos de "seqüestro de carbono", através do Fundo Bio de
Carbono - CBF, administrados pelo Banco Mundial.

O biodiesel reciclado compreende outra linha de atuação do
Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiesel - SOLDIESEL -, complementar e não conflitante com aquela
fundada no agronegócio. Pretende aproximar os setores populares,
principalmente os localizados nos grandes centros urbanos de Minas
Gerais (e que já estejam envolvidos com projetos de reciclagem ou de
reaproveitamento de resíduos), da tecnologia de produção do éster
graxo a partir de óleos de fritura descartados. Se na produção de
biodiesel a partir do óleo virgem (mamona, pinhão manso, girassol
etc.) o conceito fundante é o do agronegócio (onde os princípios
organizadores são mobilização e cooperação), no caso da produção
do éster a partir de óleos de fritura usados a lógica prevalecente é da
reciclagem, e os princípios estruturadores passam a ser os de
mobilização e de solidariedade.

Os impactos sociais na produção do biodiesel
O desenvolvimento social de Minas Gerais pautado no incremento

de nossa poupança interna, ao dinamizar nossa economia, permite
que os padrões de prosperidade sejam alargados, com reflexos
positivos no IDH estadual. A estratégia adotada, de promover o
desenvolvimento local por meio da substituição de importação de um
insumo essencial para as atividades econômicas - o diesel -,
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fortalecerá a vida produtiva ao estimular a criação de inúmeras
atividades industriais, como moendas, alambiques, caldeiras, torres de
destilação etc., além da ampliação do consumo popular, gerando
bem-estar coletivo em todo o Estado. Não se pode esquecer, ainda,
que esse programa possibilitará a absorção de trabalhadores menos
qualificados no campo e na cidade, reduzindo a pressão sobre o
mercado de trabalho do contingente excessivo de trabalhadores de
baixa qualificação e viabilizando uma maior expansão dos salários
desses trabalhadores no mercado. Tal política gerará mecanismos
virtuosos de distribuição de renda, propiciando verdadeiro
desenvolvimento em Minas Gerais, sem perda da competitividade e
da produtividade da economia, além de se constituir numa nova matriz
de articulação dos setores mais dinâmicos com aqueles excluídos
historicamente dos benefícios do crescimento econômico.

Deve ser considerada ainda a situação de áreas receptoras de
grandes investimentos na construção pesada (empreendimentos
mineradores, hidrelétricas etc.), que atraem significativo número de
pessoas em busca de alguma oportunidade para neles trabalharem, e
que se vêem diante do desafio de posterior integração, após findadas
as obras. O Programa de Biodiesel mineiro poderá ser a saída
estratégica para o realocamento desses trabalhadores, sazonais ou
não, mostrando um caminho para o day after, ou seja, propondo uma
rota para integrar produtivamente a força de trabalho e outras
energias sociais que ficarem disponíveis após o término de
investimentos em grandes empreendimentos ligados à construção
pesada.

Os impactos regionais nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no
Norte de Minas

Há poucas estratégias possíveis de gerar processos de crescimento
econômico sustentável e virtuoso em regiões áridas ou semi-áridas,
como é o caso das regiões dos vales do Mucuri e Jequitinhonha e o
Norte de Minas. A menos que se descubra a maneira de explorar
algum valioso recurso lá existente, as condições de sobrevivência
humana em tais regiões se tornam ingratas e cruéis. A simples
escassez ou intermitência severa de chuvas faz inútil até mesmo
terrenos férteis que, a longo prazo, caminham para a desertificação. A
conseqüência é a demanda por ações minoradoras do sofrimento e da
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miséria. Pela premência de resultados, conjugada com a
complexidade do problema, a imposição e a regra têm sido o
estabelecimento de intervenções assistencialistas. que contornam
provisória e eventualmente os dramas imediatos. sem se constituírem
em verdadeira solução para os interessados.

Nesta proposta, o biodiesel é instrumentalizado para ser resposta
adequada, eficaz, eficiente e efetiva para o desenvolvimento de
regiões com as dos vales do Mucuri e Jequitinhonha e o Norte de
Minas. Nelas, o biodiesel é contemplado como instrumento para se
tornar base econômica das microrregiões e dos municípios onde o
programa vier a ser implementado. O elemento propiciador e
inspirador, no caso, é a possibilidade de sucesso da cultura de
oleaginosas, como a mamona e o pinhão manso, como insumos
favoráveis para a produção de combustível vegetal e outros
subprodutos, além da viabilidade de tais culturas nessas áreas
historicamente desfavorecidas. A própria estrutura fundiária da região
semi-árida mineira, onde 90% das propriedades possuem menos de
100 hectares, já sinaliza para o potencial dessas culturas, em tudo
vocacionadas para a pequena propriedade e a agricultura familiar.

Regiões destinadas a assentamentos rurais e a projetos de reforma
agrária podem ser dinamizadas com a construção de pequenas usinas
de produção de biodiesel, levando os assentados atuais e futuros a
terem uma fonte segura de renda, sem prejuízo de outras atividades
agrícolas destinadas à produção de alimentos.

Os impactos ambientais
Por ser produzido a partir de fontes renováveis e ser biodegradável,

o biodiesel é essencialmente um combustível de caráter ecológico
comprovado, em testes técnico-ambientais em vários países, como

Áustria,ustria, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Nicarágua,
índia, Mali e outros, e por grupos de pesquisa instalados no Brasil em
diferentes Estados (Rio de Janeiro, São Paulo. Paraná, Rio Grande do
Sul etc.). Lugar de destaque neste conhecimento já acumulado fica
reservado ao CETEC, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia,
que não só já mapeou, no início dos anos 80 do século passado. as
possibilidades de aproveitamento de inúmeras oleaginosas em Minas
Gerais para produção de biodiesel, como estudou detalhadamente
sua cinética, num memorável trabalho reconhecido em toda a
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comunidade científica pelo seu pioneirismo.

A natureza do biodiesel (ecológico, sustentável e democratizador do
bem-estar), faz dele uma commodity pública (onde os benefícios
coletivos são preponderantes), em contraposição às commodities
privadas (típicas de bens de consumo individualizados). Nas grandes
cidades e nas regiões metropolitanas existentes em Minas Gerais,
onde o consumo do petrodiesel é parte importante do custo de
moradia e do trabalho, o uso do biodiesel poderá ser estimulado nos
grandes transportadores de passageiros e de cargas, acarretando
melhorias em termos de qualidade de vida coletiva (com a redução da
poluição ambiental e seus desdobramentos na saúde da população),
além da socialização dos benefícios econômicos, atingindo não só os
trabalhadores como o setor empresarial em geral. Transportes
coletivos mais baratos e mais limpos geram resultados positivos para
o poder público, para os empregadores e para os trabalhadores em
seu conjunto. O programa de biodiesel, portanto, configuraria uma
verdadeira política de transmissão de produtividade aos rendimentos
das famílias trabalhadoras ao contribuir para a redução dos preços
dos bens de consumo popular.

A organização das estruturas produtivas
O novo quadro desejado para Minas Gerais é aquele onde

pequenos produtores, organizados em sistema coletivo de produção
(quer como associação, quer como cooperativa, quer como "empresa
de participação comunitária"), participem, direta ou indiretamente, de
todas as fases do processo produtivo que se pretende implementar.
Assim, conjuntos de famílias ou de produtores independentes podem,
por exemplo, trabalhar fornecendo não só os insumos para uma planta
industrial de biodiesel mas, também, serem co-proprietários do
negócio, auferindo parte dos benefícios resultantes do
empreendimento como um todo. A democratização da propriedade e
da prosperidade acarretará um ambiente social mais justo, diminuindo
simultaneamente a pobreza e a desigualdade. Preferencialmente,
essas pequenas unidades produtoras de biodiesel, operando
articuladamente com diferentes setores empresariais e
governamentais, darão substância a um tipo de parceria pública e
privada, de natureza descentralizada, com foco no desenvolvimento
social e, não somente, nos aspectos meramente econômicos de se
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buscar o máximo de acumulação em favor de poucos. Os
resultados do agronegócio brasileiro, aliás, mostram o quanto é
possível haver grandes ganhos financeiros sem sua correlata
democratização. O quadro que perseguimos é coerente com
recomendações recentes do Banco Mundial, indicando que o
crescimento econômico não acaba, necessariamente, com a pobreza
e a desigualdade.

A cadeia lógica dos empreendimentos que se pretende fomentar
pode ser assim representada:
* A tabela que representa "A cadeia lógica dos empreendimentos

que se pretende fomentar" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 25.11.2004.

Essas vinculações configuram um poderoso elemento estruturador
do programa pretendido, na medida em que deverá contemplar ações
que garantam a viabilidade e a sustentabilidade econômica das
atividades produtivas que promoverá. Assim, não cuidará apenas da
promoção da produção agrícola dos insumos (óleo e álcool,
principalmente) e seu processamento primário. Englobará, também, a
garantia de colocação do produto, os processos de logística e
comercialização bem como as atividades de pesquisa e assistência
técnica nos aspectos tecnológicos, produtivos e mercadológicos. Mais
do que uma intervenção dinamizadora, o que se espera como
resultado deste programa é uma intervenção estruturadora de ordem
econômica e social, gerando efeitos inovadores e estratégicos para
toda a sociedade mineira.

Outro componente na produção do éster graxo - o álcool anidro -
que entra na composição do biodiesel na proporção de
aproximadamente 12%, sinaliza também para o fortalecimento e
ampliação da indústria alcooleira. No caso brasileiro, as nossas
condições indicam a necessária opção pelo etanol, em detrimento do
metanol, pela comprovada capacidade do País de produzir álcool a
partir de cana-de-açúcar em grande escala, de maneira
descentralizada, característica, aliás, de programas de produção de
energia a partir da biomassa. A associação de pequenas unidades
produtoras de biodiesel com suas correspondentes unidades de
produção de etanol possibilitaria democratizar o agronegócio em
escala nunca alcançada no Brasil.
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O desenvolvimento social em Minas Gerais será tão mais

expressivo se o enorme potencial produtivo do biodiesel for associado
ao pequeno produtor, organizado em estruturas solidárias, de maneira
a generalizar mais os benefícios da parceria com o poder público.
Apesar de não haver obstáculos tecnológicos (nem gerenciais), para a
formação de grandes ou médios centros de produção de biodiesel,
pretende-se que em Minas Gerais a prioridade seja, inicialmente, a de
trabalhar com micro unidades (com potencial produtivo de até um
milhão de litros anuais) e pequenas unidades (com potencial de
produção entre um e cinco milhões de litros anuais). Essa opção
estaria em consonância não só com a múltipla e complexa realidade
mineira como, também, com o propósito maior do Governo mineiro:
fazer Minas crescer, com justiça social e investindo no homem.

Unidades de menor porte têm condições de atender a demandas
localizadas (em empreendimentos, instituições ou serviços), exigindo
uma logística de distribuição simplificada, desonerando assim os
custos de produção. Não são poucos os pequenos municípios
mineiros (entre os 853 existentes), que despendem grandes somas
(para os padrões locais) na aquisição de óleo diesel para alimentar
seus ônibus, caminhões, tratores e outras máquinas pesadas.
Prefeituras de municípios empobrecidos e com obrigações
intransferíveis (como o transporte de alunos de zona rural para
escolas nucleadas) chegam a consumir mais de 20 mil litros por mês
de óleo diesel em suas diferentes atividades. Consórcios entre grupos
de três a quatro Prefeituras possibilitariam a elas a construção de
unidades de produção de biodiesel para atendimento de suas
demandas, envolvendo pequenos produtores distribuídos por suas
comunidades. Com efeito, uma Prefeitura dessas continuaria a
comprar seus 20 mil litros de óleo mensalmente, como sempre fez e
fazia; a diferença é que o dinheiro permanecerá agora dentro do
município, ativando a vida econômica local, diferentemente de quando
os recursos estavam sendo enviados para fora da cidade.

Na mesma linha de raciocínio, pode-se imaginar a organização de
unidades para o atendimento de demandas da indústria de construção
pesada (em grandes obras, tipo barragens), de mineradoras, de
transportadoras (de carga ou passageiros) e atividades do
agronegócio (em parceria, por exemplo, com assentamentos de



reforma agrária). Esse consumo institucional permitiria que o
biodiesel utilizado fosse o B-100. ou seja, 100% puro. Essa alternativa
dispensaria o processo de mistura com o petrodiesel (para se ter o B2,
B5, BiO ou B20 ou outro mix qualquer), eliminando os ônus
correspondentes. Poderia ser entendido quase como uma produção
para auto-consumo, dispensando a intervenção das grandes
estruturas usuais de intermediação e distribuição. Evidentemente,
alguns setores empresariais poderão manter o propósito de produzir o
biodiesel para posterior mistura em blendeds regularmente aceitos no
mercado interno, ou para exportação, como mais uma unidade de seu
conjunto de negócios. Entretanto, as exigências de responsabilidade
social feitas às empresas colocam-nas como parceiras vocacionadas
do desenvolvimento solidário e sustentável, abrindo espaço para a
construção de estruturas de colaboração, onde as boas empresas
exercem mais o papel de liderança que o de controle sobre o
desenvolvimento local.

Veja-se o caso das atividades mineradoras que, em geral, recebem
grandes questionamentos das comunidades nas áreas onde ocorrem.
As empresas de mineração, principalmente as que operam a céu
aberto, costumam ser responsabilizadas pela degradação ambiental,
pela poluição das terras, das águas e do ar, sem falar no esgotamento
de riquezas naturais não renováveis, e mais um amplo elenco de
queixas e demandas. Entre essas, ressalte-se a questão da geração
de trabalho e outras formas de emprego, que se acirram a cada
agravamento da crise social do País. O apoio e a parceria na
construção de unidades de biodiesel atenderia às necessidades de
combustível dessas empresas e dinamizaria a economia local onde
estivessem estabelecidas (ou em sua área de influência), gerando
benefícios para todos, tangíveis para uns e intangíveis para outros (do
tipo melhoria de imagem pública e obtenção de certificados ISO
14.001). Minério de ferro, por exemplo, poderia ser considerado como
"minério verde", quando destinado a exportação, agregando valor pelo
uso de insumo ecologicamente correto. Áreas degradadas poderiam
ser reflorestadas com fontes de oleaginosas (do tipo pinhão manso,
que é cultura permanente), num esforço conjunto envolvendo
empresas, o poder público local e o estadual, entidades
internacionais, sindicatos e outras associações populares e
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comunitárias.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.408/2004 nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.592/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Ministério Público, na pessoa
do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira. Procurador-Geral de Justiça do
Estado, pela comemoração do Dia do Ministério Público, em 26 de
novembro. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.593/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Chapada
Gaúcha pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado João Bittar. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.477/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.594/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Capim
Branco pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.595/2004. do Deputado Doutor Ronaldo. em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Fortuna de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado João Bittar. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.506/2004, nos termos do § 2° do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.596/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Araçuaí pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.597/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cachoeira da
Prata pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município.



N° 3.598/2004. do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Baldim
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.599/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Sete Lagoas
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.600/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Jequitibá
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.601/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Maravilhas
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.60212004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de lnhaúma
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.603/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Funilândia
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.604/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Felixlândia
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.605/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cordisburgo
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.606/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas
Gerais - FEDERASSANTAS - pela comemoração do 18° aniversário
de sua fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada

rÁ



1 I5
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.526/2004 nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.607/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Rotary
Club de Curvelo pela comemoração do 20° aniversário de sua
fundação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.608/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira pelo ,anúncio do
investimento de mais de R$40.000.000,00 no Estado. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 3.609/2004. do Deputado Jayro Lessa. solicitando seja formulado
voto de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pelo prêmio Jornal
Destaque, veículo de comunicação que mais divulga a comunidade
brasileira nos Estados Unidos, conferido no Brazilianonline Award
2004, em Nova lorque. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.610/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fernando Pimentel por
sua eleição como Prefeito Municipal de Belo Horizonte. (-A Comissão
de Assuntos Municipais.)

N° 3.611/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva
parabenizando-o pelo trabalho desenvolvido, em 2004, na Secretaria
de Estado de Saúde.

N° 3.612/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício à Sr" Elbe Brandão parabenizando-a pelo trabalho
desenvolvido, em 2004, na Secretaria de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

N° 3.613/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Neider Moreira parabenizando-o pelo trabalho
desenvolvido no seu primeiro ano à frente da Secretaria de Estado
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

N° 3.614/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Silas Brasileiro parabenizando-o pelo trabalho
desenvolvido no seu primeiro ano à frente da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



N < 3.615/2004. do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita
seja enviado ofício ao Sr. José Carlos Carvalho parabenizando-o pelo
trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

N° 3.616/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia
parabenizando-o pelo trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

N° 3.617/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Danilo de Castro parabenizando-o pelo trabalho
desenvolvido, em 2004. à frente da Secretaria de Governo do Estado.

N° 3.61812004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado oficio ao Sr. Marcos Montes parabenizando-o pelo trabalho
desenvolvido em seu primeiro ano à frente da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

N° 3.619/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Wilson Nélio Brumer parabenizando-o pelo
trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico.

N° 3.62012004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado oficio ao Sr. Agostinho Patrús parabenizando-o pelo trabalho
desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

N° 3.621/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Olavo Biiac Pinto Neto parabenizando-o pelo
trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia.

N° 3.622/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Luiz Roberto Nascimento Silva parabenizando-o
pelo trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado
de Cultura.

3.623/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado oficio ao Sr. Lúcio Urbano da Silva Martins parabenizando-o
pelo trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado
de Defesa Social.

N° 3.624/2004. do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Teodoro Alves Lamounier parabenizando-o pelo



trabalho desenvolvido no seu primeiro ano a frente da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

N° 3.625/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Fuad Jorge Noman Filho parabenizando-o pelo
trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Fazenda.

N° 3.626/2004, do Deputado Leonardo Moreira. em que solicita seja
enviado ofício à Sr' Vanessa Guimarães Pinto parabenizando-a pelo
trabalho desenvolvido, em 2004, à frente da Secretaria de Estado de
Educação.

N° 3.627/2004. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado José Renato
Novaes. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 3.628/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Governador do Estado cópia do resultado das auditorias
realizadas na Fundação TV Minas Cultural e Educativa e na Rádio
Inconfidência. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.629/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas da União com
vistas à realização de auditoria nas contas da Prefeitura Municipal de
Conceição da Aparecida, no período de 1997 a 2004. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)

N° 3.630/2004. da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre a
contratação de funcionários pela Superintendência de Atendimento às
Medidas Sócio-Educativas. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.337/2003 enviado à Comissão seguinte, uma vez que a Comissão
de Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer.

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.345/2003 enviado à Comissão seguinte, uma vez que a Comissão
de Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 c/c o inciso 1 do art.

284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja inserido nos anais da
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Casa voto de congratulações com o Município de Gouvea, pelo
aniversário de sua emancipação. (- Proposição não recebida, nos
termos do art. 173, IV, c/c o art. 284. 1, do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olivia e dos Deputados Paulo Cesar e Dalmo Ribeiro Silva (2).
Comunicação não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Antônio Andrade, dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. José Renato Novaes, ocorrido em 20/11/2004, em João
Pinheiro. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pela
Deputada Maria Olivia.)

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
i a Parte desta reunião à realização do Ciclo de Debates "Em Defesa
do Rio São Francisco".

- A ata deste evento será publicada na edição do dia 30/11/2004.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9
horas, para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada será publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 53a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 19/11/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras
do Sr. João Carlos Pio de Souza - Palavras do Sr. José Correia
Domingos - Contação de história - Entrega de placas - Homenagem -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - José Henrique - Maria Tereza Lara.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 20h15min,

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

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

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Prof. Aluísio Pimenta, representando o Governador do Estado de
Minas Gerais, Aécio Neves; João Carlos Pio de Souza. Coordenador
Nacional de Promoção da Igualdade Racial: José Correia Domingos,
membro do Movimento Cor Brasil; e a Exma. Sra. Deputada Maria
Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem a esta
comemoração.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos Srs. e

Sras. Graça Sabóia, Secretária Estadual de Combate ao Racismo;
Clóvis Eduardo. Subsecretário Antidrogas da SEDESE; Valéria Regina
Neves Coelho, Secretária Municipal de Combate ao Racismo: Vinicius
Varela, Vice-Prefeito de Ipatinga: Felipe Willer de Araújo Júnior,
Superintendente de Direitos Humanos; Beatriz Cerqueira,
Coordenadora-Geral do Sind-UTE de Betim: Vilmar Pereira de Sousa,
Presidente do Centro de Conscientização da Comunidade Negra; e
Angela Mairink, representante do Senador Aelton Freitas e do
Deputado Anderson Adauto. Considerem-se todos esses como
extensão da Mesa.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia
Nacional da Consciência Negra.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será interpretado pela cantora Regina Basílio, integrante do Elite
Clube de Uberaba e neta de Vovó Regina, uma das homenageadas
desta noite.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros presentes, todos os
que representam os movimentos de defesa dos direitos dos negros,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o Presidente desta
Casa e co-autor do requerimento; Prof. Aluísio Pimenta, aqui
representando o Governador do Estado de Minas Gerais, professor
que tem dado sua vida em defesa do nosso povo; José Correia
Domingos, nosso homenageado, membro do Movimento Cor Brasil;
João Carlos Pio de Sousa. Coordenador Nacional de Promoção de
Igualdade Racial; nossos homenageados presentes, a verdadeira
democracia alicerça-se na construção da fraternidade, respeitando a
igualdade dos direitos e oportunidades para todos e para todas.

Hoje comemoramos nesta Assembléia o Dia Nacional da
Consciência Negra. O dia oficial da Consciência Negra é amanhã.
mas estamos fazendo isso hoje. E uma data importante para os
afrodescendentes que vivem no Brasil, uma vez que são objeto de
discussão em todo o País, que lhes deve uma reparação histórica.
Quando aqui chegaram. trazidos pelos portugueses, vindos de terras
longínquas, foram recebidos na condição de escravos. Aqui
trabalharam e construíram este País, contribuindo com todos os
aspectos positivos que nos orgulham. A contribuição dos
afrodescendentes para a construção do nosso País é inegável, mas é
necessário que haja um resgate da cidadania dos negros em todos os
campos: no trabalho, na escola, na política, no campo religioso. Esse
povo não se vê integrado e reconhecido, e com razão. Se hoje a
discussão para a cota dos universitários ocupa lugar na mídia,
discussões contra e a favor, isso é fruto da organização deles
próprios.

Há vitória dos movimentos negros, quando se fala na tipificação da
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prática do racismo como crime. É dever do Estado emitir os títulos
aos ocupantes de terras remanescentes de quilombos, para que lhes
sejam garantidas as propriedades.

Aos poucos, sociedade e Governo vêm atendendo às reivindicações
dos movimentos negros. Ainda falta muito, mas também muito já se
conquistou. As organizações negras, no Brasil contemporâneo,
constituem extensão dos grupos de resistência ao escravismo.
Lembramo-nos do zumbi. O racismo e o preconceito pontilharam o
País desde que o primeiro africano aqui aportou. Os quilombos, as
irmandades religiosas, as entidades abolicionistas e demais núcleos
libertários perpetuam-se por meio do tempo.

E incontestável a grande contribuição que os negros depositaram na
construção de nossa identidade cultural. Datas como essa servem
para lembrarmos de que muito do que é orgulho para os brasileiros é
fruto da genialidade e talento dos negros. Em todos os campos, em
todos os setores há pessoas famosas. No esporte, citamos Pelé e
Garrincha, que superaram o preconceito e a pobreza e levaram aos
gramados do mundo inteiro o encanto e o vigor do negro brasileiro.
Temos nomes como Pixinguinha, Cartola e Milton Nascimento e
Queiroga, e de tantos outros artistas do nosso tempo. Na política,
citamos a companheira Benedita da Silva, que ocupou tantos cargos.
Foi Governadora do Rio de Janeiro e Ministra do Governo Lula. Ela e
tantas outras deram grande contribuição nessa área, embora ainda
representem a minoria.

Os negros e as negras se destacam na dança, na arte dramática, na
literatura, no meio sindical, no meio religioso, demostrando que não
existe limite para a criatividade do negro e do branco; o que falta a
alguns é a oportunidade. Sabemos que muitas vezes os negros foram
e ainda são discriminados. Acreditamos que datas como esta são
demasiado importantes. Neste momento, lembramos a necessidade
de projetos que não fiquem apenas no papel, mas que sejam postos
em prática. Elaboramos o Projeto de Lei n° 961/2003, que dispunha
sobre a criação por lei do Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra. Aliás, esse conselho já existe desde 1988 e foi
criado por decreto. Nesta Casa, esse projeto foi discutido com a
Coordenação Nacional de Entidades Negras - CONEN -. Nizinga,
Coletivo de Mulheres, Centro de Referência da Cultura Negra,
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companheiros da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do
PT, Comissão Estadual contra a Discriminação Racial da CUT e com
alguns membros do atual conselho. Posto em votação nesta Casa,
esse projeto foi aprovado por unanimidade. Todavia, infelizmente o
Governador do Estado não o sancionou, pois houve discordância com
o atual Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra. Uma das divergências se deu em relação à
formação do conselho. Havíamos proposto um conselho paritário, mas
o atual não possui essa característica, apenas é um representante das
entidades. A outra diz respeito ao tempo de mandato. Propusemos o
mandato de dois anos, com uma recondução. Todavia, o mandato do
atual conselho é de quatro anos, com uma recondução.

Esperamos, em breve, encontrar uma solução, resolver essa
questão. Sempre defendemos os direitos da maioria. Várias entidades
pretendem propor essas modificações. A luta não termina aqui.
Esperamos obter outros avanços em breve, sobretudo no que se
refere às universidades, para que negros e negras tenham os mesmos
direitos.

No Brasil, o movimento negro organizado baseia-se em dois
princípios: o religioso e o político. O pilar religioso retrata a grande
sensibilidade do povo organizado em várias entidades, irmandades,
congados. marujados. O político manifesta-se por meio dos
movimentos que trabalham a consciência e a beleza do negro e da
negra, valorizando e reafirmando sua cultura. Sabemos ainda que
nada nos é dado de graça. Nenhum direito nos é garantido se não
lutarmos por ele. Muitas vezes, essa luta termina em martírio, que, ao
fecundar a terra, faz germinar sementes, que garantem uma vitória
futura. Neste momento, gostaríamos de registrar de modo especial os
nossos homenageados, escolhidos não apenas por nós, mas por
pessoas que militam no movimento de defesa dos direitos dos negros
e das negras e que nos honram muito com a sua presença. Essas
pessoas têm dado a vida, cada minuto do seu dia, para que possamos
conquistar o direito de igualdade e ter uma sociedade mais justa e
fraterna. São os nossos homenageados: Lucimar Brasil da Silva e
Maria Lúcia de Oliveira Brasil, fundadores do Movimento Negro
Unificado de Minas Gerais, hoje aposentados, ainda continuam na
ativa por meio dos movimentos sociais e organizados: Adelina Dalva
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de Oliveira, a "Dalva do Bola 7", lá de Itaguara, Conselheira
Tutelar, candidata a Vereadora pelo PT: José Correia Domingos, o
popular "Juca", na cidade de Betim e região, é conhecido pelo seu
talento, seja no magistério, seja na luta pela igualdade racial;
finalmente. D. Adélia Rosalina da Silva, com 60 anos de reinado na
Guarda de Conga Feminina Nossa Senhora do Rosário. Ser rainha de
uma guarda por tantos anos é garantir a continuidade de uma
religiosidade baseada na luta pela garantia dos direitos. Estendemos
os nossos cumprimentos aos homenageados do nosso grande
companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nesta data, queremos
nos unir aos negros e às negras que lutam por melhor conscientização
e união do povo negro. Reafirmamos que a democracia se faz com a
fraternidade entre negros e negras, mas também na miscigenação de
todas as raças, na medida em que se unem para construir um mundo
mais justo, mais fraterno e, sobretudo, mais igualitário. Além de
agradecer a presença de todos, que nos alegram muito o coração,
queremos agradecer a todos os funcionários e funcionárias desta
Casa, que têm contribuído muito, de maneira competente e atenciosa,
para que possamos cumprir os nossos deveres de parlamentares. Um
abraço carinhoso a todos vocês. Muito obrigada. Continuamos juntos
nessa batalha.

Palavras do Sr. João Carlos Pio de Souza
Boa-noite; um Salve Maria a meus irmãos congadeiros e

congadeiras; um grande axé a todos os irmãos e irmãs negras e às
outras pessoas, de outras raças e etnias que estão presentes.
Também quero cumprimentar o Deputado Adelmo Carneiro Leão e
parabenizá-lo pela iniciativa de celebrar o 20 de novembro; o Prof.
Aluísio Pimenta, até mesmo por causa do papel que, em vários
momentos, desempenhou a favor da comunidade negra: o irmão
quilombola e malungo José Correia Domingos; a Deputada Maria
Tereza Lara, por sua solidariedade e engajamento na luta pela justiça
e pela promoção da igualdade em nosso Pais. Antes de tudo, gostaria
de dizer que sou membro do Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Racial, ligado à Secretaria de Política de Promoção da
Igualdade Racial, ligada à Presidência da República. No conselho sou
titular e represento a entidade de que faço parte, os Agentes de
Pastoral Negros. Este evento, esta homenagem, esta comemoração
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na Assembléia, é importante, porque é exatamente o marco
daquilo que. há alguns anos. há algumas décadas, o movimento negro
colocou na pauta para a sociedade brasileira. Ele quis trazer esse
elemento simbólico do político. O dia 20 de novembro representa a
grande figura do herói Zumbi dos Palmares, assim como a memória e
a história de tantas mulheres que lutaram no Quilombo dos Palmares,
como Dandara e Aguatume. As mulheres desempenharam um papel
importante na luta do povo negro, no Brasil. Todos falamos do dia 20
de novembro. em todos os cantos e lugares, na mídia e nas escolas.
Lembro também que o povo negro ainda tem muito que avançar. A
nossa luta precisa ir além do que já alcançamos. Vejo que o século
XXI é para que nós, negros e negras, avancemos na nossa luta para
conquistarmos espaço na sociedade brasileira, principalmente espaço
no poder. Estamos na Casa Legislativa, o espaço do poder, e a nossa
cara preta precisa estar mais presente aqui. Para isso, nós, da
comunidade negra, precisamos, efetivamente, nos empenhar na
conquista desse espaço de poder. A nossa luta precisa avançar em
todas as áreas. São necessários espaços na universidade - dai as
cotas - e na política, sobretudo em Minas Gerais, onde somos 50% da
população e sub- representados na Assembléia. Não temos
representantes neste espaço. Devemos comemorar sim o dia 20 de
novembro, relembrando a história do povo negro, de Zumbi, de Luíza
Mahin, de Luiz Gama e de tantos negros e negras que lutaram e ainda
lutam pela pela liberdade, pela justiça e, sobretudo, pela cidadania do
nosso povo, neste País. Sem a contribuição dos nossos antepassados
negros, o Brasil não seria possível. Fomos as mãos, os cérebros e os
pés africanos que, verdadeiramente, construíram esta Nação, que
levantaram a pedra, que tiraram o ouro de Minas Gerais e que
arrancaram do fundo da terra a riqueza. Ainda não participamos da
riqueza produzida e feita por nós, ainda estamos fora desse espaço.
Somos, sim, a maioria neste País, sempre fomos e precisamos
transformá-la em força política para que, de fato, avancemos e
façamos de cada espaço um quilombo. Devemos acentuar que a
proposta negro-africana não é de exclusão, mas sim que caibam
todos os grupos e as etnias, como era nos quilombos. Negros, índios
e brancos empobrecidos foram para os quilombos buscar uma
sociedade diferente, e esse é o grande projeto do movimento negro,
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da comunidade negra organizada: buscar uma sociedade mais
igualitária em que todos tenham espaço e lugar. Desejamos uma
sociedade em que não haja tanta desigualdade, em que a diversidade
seja um elemento importante, em que todos sejam reconhecidos como
são, em que a cor da pele não seja um determinante para a condição
das pessoas. Há 113 anos da abolição da escravidão, nós, negros,
efetivamente, ainda não fomos inseridos na sociedade brasileira: por
isso é mais do que necessário que as políticas públicas levem à
inserção da comunidade negra. São necessárias políticas de ações
afirmativas. Como dizia Steve Bagle, nós, negros, não podemos estar
por nossa própria conta. O Estado brasileiro tem a responsabilidade
de inserir o povo negro na vida do País. Temos de ir além daquilo que
está sendo feito e construir efetivamente.

Aproveito a presença de tantos irmãos e irmãs negros para nos
fortalecermos e continuarmos nossa organização. Agora é nossa hora,
é hora de reconstruir nossos quilombos e fazer do Brasil um grande
quilombo para transformarmos este País. O Brasil não pode continuar
crescendo e se desenvolvendo sem inserir os negros e as negras.
Hoje, conversava com meus alunos em sala de aula, dizia que
precisamos resgatar nossa história. Vi, no olho de cada um, o brilho
por estarmos conhecendo a África, que pouco conhecemos.
Precisamos fortalecer nossa solidariedade e o compromisso com a
África, esse continente de onde todos nós viemos, principalmente os
nossos antepassados negros e negras. A África está excluída desse
contexto de globalização. Precisamos trazer nossos irmãos da África,
trazer a África para esse processo de mudança da sociedade. Nós,
negros e negras, temos o compromisso de buscar um espaço e
transformar a cara do Brasil e do mundo neste século XXI, para que
ele seja um espaço para todos e todas, sem exceção. Que não
sejamos mais preteridos por causa da cor da nossa pele, do nosso
cabelo e do nosso jeito de ser. Agradeço à organização da qual faço
parte há 20 anos, que são os Agentes de Pastoral Negros. A
organização é fundamental para o avanço de nossa luta na sociedade.
Assim aconteceu com Zumbi, com diversos quilombos e assim deverá
ser com todos nós, na luta contra o racismo e por uma sociedade mais
justa e igualitária, uma sociedade em que nós, negros e negras,
sejamos membros efetivos.
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Palavras do Sr. José Correia Domingos
Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão: Prof. Aluísio Pimenta,

cujo trabalho em prol da comunidade negra de Minas e do País já
conhecemos há muitos anos: caríssimo quilombola João Carlos.
companheira Maria Tereza, presentes, boa noite.

E uma alegria não sã para mim, mas para cada um dos presentes
participar desta homenagem. Quantos dos nossos antepassados
lutaram para ver este momento, só que não viram. Hoje nós, os
herdeiros, estamos tendo a alegria de comemorar um dia nosso, o dia
da morte de Zumbi, aquele que deu a sua vida pela liberdade e pela
igualdade. E, quando falo alegria, quero dizer também que não só eu,
mas todos vocês, sentimo-nos representados no momento em que
olhamos para pessoas como a D. Adélia, a rainha conga: para o casal
de fundadores do movimento negro ou para os grupos de dança
presentes. E como se estivéssemos em casa.

Interessante seria se não precisássemos do 20 de novembro, de
datas, de leis, de projetos. Interessante seria se vivêssemos isso na
prática. Mas, num País como o nosso, que foi construído com base no
racismo e na discriminação, é preciso de leis e projetos, infelizmente.
Interessante seria se praticássemos no dia-a-dia tudo o que estamos
fazendo hoje: a comemoração, a luta, a discussão, a crítica. Mas,
paciência.

Em nome dos homenageados e representantes presentes, queria
agradecer ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e à Deputada Maria
Tereza Lara a iniciativa deste evento. Isso é de fundamental
importância, porque vem coroar toda uma caminhada do movimento
negro. Isso vem coroar toda uma ação individual ou coletiva nossa no
dia-a-dia. Aqueles que participam do movimento negro, aqueles que
têm um trabalho à frente da comunidade afro-descendente sabem das
dificuldades em levar esse trabalho avante. Não é fácil, é uma tarefa
árdua. E como se levantássemos a cada dia e tivéssemos de nos
armar para enfrentar o mundo lá fora, porque o mundo lá fora está
armado. Nós, negros, afro-descendentes. precisamos estar armados
também, seja de teoria, seja de prática.

Iniciativas como a de vocês nos dão força, estrutura e vigor.
Queríamos agradecer muito e pedir que se empenhassem ainda mais
para que isso se torne uma realidade no nosso meio, para que todo
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esse trabalho pela igualdade transforme-se em realidade, para
que mais tarde possamos praticar o art. 50 da nossa Constituição,
para que, quando falarmos em igualdade e em democracia, não sejam
só palavras vazias, mas que seja uma prática experienciada.

Para finalizar, convoco a todos para uma missão: ou todos nós
brasileiros abraçamos a causa negra, a causa afro-descendente. ou
correremos o risco de acabarmos todos na senzala. Muito obrigado
pela presença de todos. Obrigado, Deputada e Deputado.

Contação de História
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o contador de história

Leosino Miranda Araújo, interpretando o conto "A Lenda do Café", que
faz parte do seu livro "Pretinho me contou. Histórias e lendas de um
príncipe africano".

O Sr. Leosino Miranda Araújo - Boa-noite a todos. Agradeço, em
primeiro lugar, a duas pessoas: uma que me lembra o diretor do
ginásio onde estudei, no Serro, de nome Adelmo - por coincidência,
estou aqui a convite do Deputado Adelmo Carneiro Leão -, a outra, a
minha mãe preta Tereza. Por coincidência, também, está aqui a
Deputada Maria Tereza Lara.

Vivo de sonhos. Sou poeta.
Um dia, um amigo me perguntou se realmente eu era poeta ou

louco. Respondi-lhe que era ambos, porque quem vive de poesia só
pode ser um louco que acredita na vida.

- Procede-se à contação de história.
Entrega de Placas

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Deputado
Adelmo Carneiro Leão e a Deputada Maria Tereza Lara, autores do
requerimento que deu origem a esta comemoração, farão a entrega
de placas comemorativas aos seguintes homenageados: Sra. Regina
Ferreira da Silva, Vovó Regina, fundadora do Clube Elite, de Uberaba:
Sr. Eurípedes Humberto Higino dos Reis, Presidente da Casa da
Prece, de Uberaba; Sr. João Carlos Pio de Souza. Coordenador
Nacional de Formação dos Agentes de Pastoral Negros e membro do
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR -,
Brasília: Sr. Fábio Moreira, representante da Comunidade Pontinha,
de Paraopeba: Sr. Lucimar Brasil da Silva, fundador do Movimento
Negro Unificado de Minas Gerais: Sra. Maria Lúcia de Oliveira Brasil.
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fundadora do Movimento Negro Unificado de Minas Gerais; Sra.
Adelina Dalva de Oliveira, Conselheira Tutelar da Criança e do
Adolescente e integrante do Movimento Negro de Itaiguara; Sr. José
Correia Domingos, membro do Movimento Cor Brasil, e Sra. Adélia
Rosalina, Rainha Conga da Guarda de Conga Feminina.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão entregará as placas à Sra.
Regina Ferreira da Silva, Vovó Regina; ao Sr. Eurípedes Humberto
Higino dos Reis; ao Sr. João Carlos Pio de Souza; e ao Sr. Fábio
Moreira. A Deputada Maria Tereza Lara fará a entrega das placas ao
Sr. Lucimar Brasil da Silva, à Sra. Maria Lúcia de Oliveira Brasil, à
Sra. Adelina Dalva de Oliveira, ao Sr. José Correia Domingos e à Sra.
Adélia Rosalina. As placas trazem os seguintes dizeres: "O Dia da
Consciência Negra se apresenta como um momento propício para
comemorar as conquistas dos direitos dos negros e das negras em
nossa sociedade. Também nos faz lembrar que suas lutas ainda têm
pela frente a superação das conseqüências históricas geradas pelo
preconceito e pela justiça. O Poder Legislativo Estadual presta sua
homenagem a todos que dedicaram sua vida à árdua batalha por um
conceito de igualdade em que as diferenças sejam vistas como fonte
da riqueza e da pluralidade social do nosso País, e não como fatores
de exclusão".

- Procede-se à entrega das placas.
Homenagem

O locutor - Neste momento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão e a
Deputada Maria Tereza Lara receberão uma homenagem do Clube
Elite, de Uberaba, por meio dos representantes Guiomar Basílio e
Olga Basílio.

- Procede-se à homenagem.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. representante do Governador do Estado, Aécio Neves,
Prof. Aluísio Pimenta, batalhador das causas da liberdade e da justiça,
homem da resistência à ditadura militar.

E um prazer tê-lo ao nosso lado, neste momento: Sr. João Carlos
Pio de Souza, membro do Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Racial, é grande a nossa alegria por tê-lo conosco;
companheiro José Correia Domingos, membro do Movimento Cor
Brasil; amiga e companheira do PT, autora do requerimento que deu
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origem a esta solenidade, mulher que luta pela justiça e tem
grande sensibilidade humana, Deputada Maria Tereza Lara: meus
amigos e minhas amigas: companheiros e companheiras: minhas
irmãs e meus irmãos brasileiros, africanos, enfim, do mundo, é grande
a nossa alegria por estarmos com vocês aqui, esta noite, neste
momento de reflexão. Bem-vindos a esta Casa, que hoje abre suas
portas para receber, reconhecer e homenagear os povos de etnia
negra, tão responsáveis pela nossa cultura, nossos valores e. quiçá,
por nossos paradigmas.

Para falarmos com propriedade da história forjada na luta e na
resistência dos negros, nada melhor que iniciar fazendo uma
referência a essa grande expressão, símbolo de coragem, luta e
resistência, que foi Zumbi dos Palmares. Zumbi: força do espírito
presente. Força esta que continua dando coragem aos descendentes
africanos, transplantados da terra de origem para suportarem a
escravidão do outro lado do oceano. Aqui criaram novas raízes.
sobrevivendo com importantes valores de sua cultura. Hoje, buscam o
respeito e a completa integração a todas as modalidades da vida
social.

Recordemos a riquíssima contribuição do continente africano à
nossa civilização. Foi nesse continente que surgiram os primeiros
vestígios do "homo sapiens". Foi ali também que floresceram as
primeiras civilizações da antigüidade. Contudo, esse mesmo
continente foi vilipendiado pelo cruel regime da escravidão. Milhões
foram arrancados de seus lares e jogados nas degradantes
dependências dos navios negreiros. Muitos morreram nessas
embarcações, e os que sobreviveram foram submetidos a toda forma
de violência, humilhação e sofrimento.

Somos herdeiros de um passado escravista. Por isso mesmo,
resgatar a dívida com a comunidade afro-descendente é um dever
que se impõe a toda Nação brasileira. Podemos começar essa tarefa
reconhecendo os heróis e heroínas que tanto lutaram aqui, no Brasil,
pela libertação do povo negro. Zumbi foi o maior deles, porém, muitos
outros também se empenharam em tantas lutas. Nos quilombos, nas
revoltas e nas mais variadas formas de resistência, destacaram-se
homens e mulheres, que precisam ser lembrados. Nomes como
Dandara, Manoel Congo, Chico Rei, Luíza Mahin, Machado de Assis,
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Mário de Andrade, Carlos Gomes, Cruz e Sousa, José do
Patrocínio.

Precisamos rememorar também as riquíssimas contribuições
culturais e artísticas dadas pela comunidade negra.

Posso mesmo afirmar que muito pouco há na cultura brasileira que
não tenha influência desse povo. Dança, música, culinária, religião,
entre outras manifestações, estão eivadas da força vital proveniente
dos membros da comunidade afro-brasileira.

Voltemos nossos olhos ao momento presente. As terríveis marcas
do passado estão em todos os cantos da sociedade brasileira. O
trabalho infantil, as formas atuais de escravidão, a exploração de
milhões de brasileiros e brasileiras são presença entre nós do
passado escravista.

Muitos são os desafios colocados pelo povo negro à Nação
brasileira: as cotas, como forma de reparação das injustiças seculares
por ações afirmativas: a demanda das terras remanescentes dos
quilombos, como meio de resgate de identidades histórico-culturais; o
enfrentamento a endemias, como maneira de universalização real da
saúde pública; o resgate às religiões de matriz africana, como
reconhecimento às múltiplas formas de manifestação do sagrado.
Contudo, não podemos nos dar por satisfeitos pela simples superação
de tais desafios. Precisamos buscar cada dia mais construir um Brasil
em que o povo negro seja portador pleno de direitos, dignidade e
sujeito da cidadania.

Uma visão solidária, fraterna e igualitária desta Nação passa, sem
dúvida, pelo reconhecimento da igualdade social, sem o mínimo
resquício de preconceito. Só seremos uma verdadeira democracia
quando nossos cidadãos, independentemente de raça ou gênero,
dispuserem das mesmas oportunidades.

Em todas essas lutas, é necessário estabelecer alianças e parcerias.
O papel do movimento negro e suas inúmeras entidades é
fundamental. Entidades como o Clube Elite, de Uberaba, têm sido
exemplo de resistência e vivacidade.

Temos procurado dar a nossa contribuição no âmbito da ação
parlamentar. As políticas do Presidente Lula, implantadas por meio da
criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, somamos
nossos esforços ao apresentar projetos de lei como aqueles que



propõem a demarcação das terras de remanescentes de
quilombos e cria o programa estadual de prevenção à anemia
falciforme.

Por fim, quero ainda elucidar, como nos anunciou Madre Tereza de
Calcutá: "Sei que o que fizemos foi apenas uma gota d'água em um
oceano, mas se não tivéssemos feito, com certeza, essa gota faltaria".
Nossa luta não se inicia nem se encerra nesta reunião, mas,
certamente, ela se fortalece para um futuro próximo, em que não
haverá nem oprimido nem opressor: em que igualdade, liberdade e
justiça se tornarão imperativo para as nossas vidas. Para isso, como
nos disse Agostinho Neto, poeta angolano: "Não basta que seja pura e
justa a nossa causa. E necessário que a pureza e a justiça existam
dentro de nós". Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados seus agradecimentos pela honrosa presença, e.
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 54' REUNIÃO ESPECIAL DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 22/11/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau - Palavras do Deputado
Federal Anderson Adauto - Palavras do Deputado Federal José
Thomaz Nonô - Entrega de título - Palavras do Sr. Vítor Montenegro
Wanderley - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

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

- Gil Pereira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h14min,

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

Ata
- A Deputada Maria Olívia. 2 a-Secretária "ad hoc". procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Senador Aelton Freitas;
Deputados Federais Anderson Adauto, Prefeito eleito de Uberaba e
ex-Presidente desta Casa. José Thomaz Nonô e Nárcio Rodrigues;
Marcos Montes, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes; Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem: e Vítor Montenegro Wanderley, Diretor-
Superintendente do Grupo Tércio Wanderley, Usina Coruripe, e nosso
homenageado.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos. Srs.

Gastão Vilela França Filho, Diretor de Planejamento, Gestão e
Finanças do IEF, representando o Deputado Federal Romel Anísio;
Márcio Antônio da Silva, Prefeito de Pirajuba; Aramis Passuelo,
Prefeito de Fronteira; José Divino da Silva, Prefeito de Nova Ponte:
Antônio Ferrari, Prefeito de Limeira do Oeste; Joélio Coelho Pereira,
Prefeito de Centralina; Valdecy Pichioni, Prefeito de Iturama; José
Francisco Marques Ribeiro, Prefeito de Itajubá: José Ferreira dos
Santos. Presidente da ANCIR; Pedro Robério de Meio Nogueira,
Presidente do Sindicato da Indústria, do Açúcar e do Álcool de
Alagoas; Carlos Eduardo Orsini, Presidente do INDI; Cícero Gomes da
Silva, Presidente da ASFORAMA. de Iturama: João Franco, Diretor-
Geral desta Assembléia: limar Bastos Santos, Presidente da FEAM:
José Eduardo Rodrigues da Cunha, Diretor do DNIT; Humberto
Candeias, Presidente do IEF: além dos familiares e amigos do
homenageado. Que se sintam todos como extensão desta Mesa de
honra.

Destinação da Reunião
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O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta reunião à
entrega ao Sr. Vítor Montenegro Wanderley. Diretor-Superintendente
do Grupo Tércio Wanderley, Usina Coruripe. do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador,
por meio de decreto, no dia 17/12/2003, a requerimento do Deputado
Paulo Piau.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será apresentado pelo saxofonista da Banda da Policia Militar, Sarg.
Paulo Natividade.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Piau

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Mauri Torres; Sr. Deputado Danilo de Castro,
Secretário de Estado de Governo, neste ato representando o
Governador Aécio Neves: Exmo. Sr. Vítor Montenegro Wanderley,
Diretor-Superintendente do Grupo Tércio Wanderley, Usina Coruripe,
nosso homenageado desta noite; Exmo. Senador Aelton Freitas,
representando o Senado da República; Exmo. Deputado Federal
Anderson Adauto, Ex-Presidente desta Casa e Prefeito eleito da
cidade de Uberaba, que representa todos os demais Prefeitos
presentes nesta solenidade: Deputado Federal José Thomaz Nonô,
representando a Câmara dos Deputados: Exmo. Deputado Nárcio
Rodrigues, coordenador da Bancada do PSDB e Presidente do PSDB
de Minas Gerais; Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes, Ex-Prefeito de Uberaba, Marcos Montes Cordeiro;
familiares do Sr. Vítor, senhores que representam o Governo do
Estado de Minas Gerais: senhoras e senhores: diz o historiador
escocês, Thomas Carlyle. que "nenhum grande homem vive em vão, e
que a história do mundo não é senão a biografia de grandes homens".
Nas páginas da história mais recente do Triângulo Mineiro, o capítulo
do seu desenvolvimento econômico e social mistura-se com a
biografia do Dr. Vítor Montenegro Wanderley, esse ousado
bandeirante alagoano que veio fincar bandeira em terras triangulinas.

O economista americano Joseph Schumpeter chama de astro da
economia política o empresário de comportamento dinâmico e
audacioso que provoca a evolução da economia, estimula o
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crescimento de empregos, com ética e responsabilidade social. A
descrição de Schumpeter emoldura, com fidelidade, o retrato de nosso
ilustre homenageado, que. para galgar a constelação dos astros da
economia política, preparou-se nas melhores universidades dos
Estados Unidos, graduando-se em engenharia industrial e mecânica,
e realizou estudos e pesquisas na agro-indústria do açúcar no Havaí.

Filho do Comendador Tércio Wanderley e de Corália Montenegro
Wanderley, casado com Vânia Tenório Wanderley, aqui presente,
Vítor Montenegro, natural de Maceió, é hoje Diretor-Superintendente
da S.A. Usina Coruripe Açúcar e Alcool, com sede em Alagoas e filiais
em Iturama. Campo Florido e Limeira do Oeste, além da nova unidade
a ser instalada em União de Minas, no Triângulo Mineiro. E também
Diretor-Superintendente da Cipesa Engenharia S.A., a maior empresa
de construção civil de seu Estado e uma das mais bem equipadas do
País. Diretor executivo da Coruripe Energética, empresa de co-
geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana-de-açúcar,
instalada em Iturama, Dr. Vítor participa do esforço do Governo, cuja
meta é gerar 7.000MW de energia oriunda da biomassa produzida
pelos canaviais.

Esse vitorioso industrial norteia e expande os negócios do grupo
com o apoio dos filhos Vítor Júnior, engenheiro mecânico e
economista, apontado pelo avô Tércio Wanderley como o futuro
talento empresarial do Grupo, e Maurício Tenório Wanderley, meu
colega e competente engenheiro agrônomo, que administram as
unidades mineiras juntamente com a irmã, Mônica Tenório Wanderley.

A história do Grupo Tércio Wanderley teve início em 1941, quando o
seu fundador, o Comendador Tércio Wanderley, assumiu o controle
acionário da Usina Coruripe, em Alagoas. Após 50 anos, sem
perspectivas de crescimento no Nordeste, a intuição e a visão
empreendedora dos seus dirigentes voltaram-se para a região do
Triângulo Mineiro, por sua localização estratégica, com vasta
extensão de terras e clima apropriados ao plantio de cana. Em
Iturama, foi adquirida a então Destilaria Alexandre Balbo, logo
denominada Usina Coruripe Filial lturama. Na safra deste ano, ela
esmagou mais de 2.300.000T de cana para a fabricação de açúcar e
álcool.

Em 1999, após uma forte seca no Nordeste e diante do sucesso da
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unidade de Iturama, o Grupo decidiu transferir a Destilaria
Camaçari para o Município de Campo Florido. A unidade, ainda em
expansão, transformou em açúcar e álcool, em 2004. 1 .700.000t de
cana. Em 2003, o industrial Vítor Montenegro Wanderley, acreditando
na potencialidade das terras triangulinas, investiu na expansão da sua
empresa. iniciando a montagem da quarta unidade em Limeira do
Oeste. A nova filial entrará em operação em maio de 2005. Também
está em fase de projeto a quinta empresa do grupo, a ser instalada no
Município de União de Minas, também no Triângulo. A primeira
moagem está prevista para 2007.

E interessante lembrar que o Grupo Tércio Wanderley, no final dos
projetos, com a conclusão de suas atividades, gerará em torno de 12
mil empregos diretos e, em todo o Brasil, em torno de 50 mil
empregos diretos e indiretos. Aproximadamente 60 0 c desses
empregos estarão sendo gerados em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. senhoras e senhores, essa é, em
poucas palavras, a rápida trajetória do espírito empreendedor de Dr.
Vítor, líder maior do Grupo Tércio Wanderley, que acreditou e investiu
na generosidade do solo triangulino e na resposta positiva de sua
gente à nova modalidade de economia agrícola.

O crescimento do grupo não foi fruto somente do sucesso
econômico, mas se deveu, em grande parte, à integração da empresa
com a população. Dr. Vítor não se apaixonou apenas pela fertilidade
da terra e pelas bênçãos do clima: conclamou o homem rural para ser
parceiro de seu empreendimento: mostrou-lhe que às tradicionais
forças econômicas da região - a pecuária e a produção de grãos - se
agregava um novo componente de riqueza: a cana-de-açúcar.

A cana não chegava para expulsar os rebanhos nem para
constranger os lavradores tradicionais e, muito menos, desalojar o
homem de sua terra. Acenava com nova opção para a economia
agrícola, assim como o foi a soja três décadas atrás.

Não se podem negar aplausos ao advento da cana como incremento
à economia local e à geração de empregos e pelo aporte de
expressivos recursos aos cofres públicos. Mas as empresas já não se
podem limitar apenas a produzir riquezas, gerar empregos e arrecadar
tributos. Precisam atuar com base em valores socialmente
responsáveis, e é essa a filosofia de trabalho do industrial Vítor
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Montenegro. Ele não persegue o lucro pelo lucro, em desarmonia
com o meio ambiente e divorciado da responsabilidade social.

Nas unidades do Triângulo, o grupo desenvolve ações efetivas de
preservação ambiental, como conservação das reservas obrigatórias e
legais e atenção com a água, o solo, a fauna e a flora, além de
cuidados com a emissão de poluentes na atmosfera. Recebeu da
UNESCO o Prêmio Proteção da Biosfera pela espetacular reserva de
pau-brasil da mata Atlântica no Município de Coruripe; entretanto, a
sua preocupação maior é a preservação do patrimônio humano. Além
do cumprimento de exigências éticas em relação aos seus
empregados, respeitando-lhes os direitos e valorizando a evolução
profissional de cada um, a empresa desenvolve inúmeras ações
sociais externas que beneficiam mais de 4 mil crianças e adolescentes
nas áreas do esporte, da educação, da cultura, da saúde e da
segurança e em parceria com entidades filantrópicas. Pela
erradicação do trabalho infantil na sua cadeia produtiva e a promoção
de ações de cidadania, a matriz e as três unidades triângulinas em
funcionamento receberam da Fundação Abrinq o certificado de
Empresa Amiga da Criança. A filial de Iturama foi eleita em 1999 a
Empresa do Ano no quesito Integração com a Comunidade e. em
2000, no item Responsabilidade Social. E, no mês de outubro último,
o Grupo Coruripe foi homenageado pela FEDERAMINAS pelos
relevantes serviços prestados a Minas Gerais. A FEDERAMINAS
representa hoje 405 associções comerciais e industriais de nosso
Estado.

As unidades instaladas em Minas Gerais inovaram na relação social,
trabalhando em regime compartilhado com os proprietários de terra.
Grande parte da cana processada, no caso da usina de Campo
Florido, vem dos fornecedores parceiros. Sem precisar comprar terras,
a indústria tem mais recursos para investir no seu crescimento,
enquanto a compra da cana distribui renda e promove o
desenvolvimento da comunidade.

Um notável exemplo dessa integração comunidade-empresa ocorre
no assentamento Nova Santo Inácio do Ranchinho, em Campo
Florido. São 4.000ha divididos em 115 lotes. Os assentados tornaram-
se fornecedores da usina.

A parceria rende a cada um mais de R$ 1 .000.00 por mês. Eles se
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sentem parte do setor produtivo. Trocaram os barracos de lona,
dos primeiros anos de assentamento, por decentes casas de
alvenaria.

O Grupo Coruripe é pioneiro na parceria com o Estado de Minas
Gerais na parceria público-privada para a construção de rodovias.
Faço aqui um registro ao Júnior, que, juntamente com o Prefeito de
União de Minas, começou esse entendimento com o Governo do
Estado, e ao projeto de lei de autoria do Deputado Anderson Adauto.
que abriu a possibilidade legal para essa parceria.

São estradas que ultrapassam os interesses das usinas,
promovendo o desenvolvimento da região e beneficiando seus
moradores.

A empresa investe na obra, e o Estado devolve, mediante dedução
de parte do ICMS incrementado. Por meio desse engenhoso processo
de parceria, as empresas Coruripe já construíram a rodovia lturama-
União de Minas e estão concluindo os trechos Iturama-Limeira do
Oeste e Campo Florido-Pirajuba. A próxima etapa será as ligações de
Pirajuba à BR-262 e de Pirajuba à BR-364, entre Fruta[ e Fronteira;
por isso, interpretando o desejo da população do Pontal Triangulino,
desarquivei e reapresentei o projeto do Deputado Anderson Adauto,
aprovado nesta Casa e sancionado pelo Governador Aécio Neves,
que dá à rodovia que liga Iturama a União de Minas o nome de
"Comendador Tércio Wanderley", para perpetuar na gratidão do povo
a memória do patriarca da família.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, outras tantas
iniciativas de valorização do homem e de integração da comunidade
com a empresa mereceriam registro sublinhado nesta fala. não
fossem o impedimento do tempo e a latente mineiridade do Dr. Vítor,
que prefere trabalhar em silêncio.

Dr. Vítor Montenegro Wanderley, a sua certidão de nascimento traz
o sinete da bravura, o arrojo e a determinação dos filhos da terra dos
Marechais. Na mesma direção da valentia de seu espírito alagoano,
esta Casa lhe confere a centelha da alma de Minas, herdada de
Tiradentes, de Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves e hoje viva
na pessoa do Governador Aécio Neves, e formaliza, neste ato solene,
a entrega do brasão da cidadania mineira, título raro, que o senhor,
pelos seus próprios méritos, há muito já incorporou à sua honrada

WOi



biografia de mineiro de coração.
Finalizando, Sr. Vítor, quero dizer, e o senhor sabe melhor do que

eu, que o sucesso não se dá por acaso. O trabalho é a marca do
senhor e de sua família. "Fé em Deus" é uma expressão cotidiana,
representada na Missa da Colheita que tem lugar todos os anos nas
unidades da empresa. Já tive a oportunidade de estar em Alagoas,
convivendo com sua família e pode-se sentir o quanto ela é unida.
Busco, aqui, nas quatro irmãs Rocha, a especial culinária. A família é
grande, representada aqui, coisa rara hoje em dia, pelos sete filhos.
Sabemos que o senhor não descuida um só momento da outra
família, a Coruripe. Faço aqui também uma menção especial a toda a
família Coruripe, na pessoa do extraordinário colaborador dos
senhores, o Dr. Rui.

Hoje o senhor ficou maior, pois ganhou uma nova família, a mineira.
Minas pede a Deus que continue abençoando-o e a todas as suas
famílias.

Gostaria, por fim, de parabenizar e agradecer também ao Sindicato
do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais, na pessoa de seu Presidente,
Luís Custódio; ao próprio Grupo Coruripe e à assessoria desta Casa,
na organização deste evento. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Anderson Adauto
Na pessoa do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. Deputado Mauri Torres, saúdo todos os ex-colegas, ex-
com panheiros, com os quais tive a honra e o prazer de conviver nesta
Casa até dois anos atrás, depois de 16 anos de Assembléia.

Exmos. Srs. Secretário Danilo de Castro, representando o
Governador Aécio Neves; Senador e amigo Aélton Freitas: Deputado
Federal José Thomaz Nonô, do mesmo Estado do Grupo Coruripe,
que hoje vem nos visitar, representando a Câmara dos Deputados:
Deputado Federal Nárcio Rodrigues. Presidente do PSDB de Minas;
Secretário de Desenvolvimento Social e de Esportes do Estado de
Minas Gerais, ex-Prefeito da cidade que terei a honra de governar a
partir de janeiro, Marcos Montes: Deputado Paulo Piau, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; Exmo. Sr. Dr. Vítor
Montenegro Wanderley, Diretor-Superintendente do Grupo Tércio
Wanderley, nosso homenageado, homenageado de todo o Estado de
Minas, na sua pessoa saúdo toda a sua família e amigos presentes
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que, assim como nós, estão aqui numa demonstração de apreço.

Dr. Vítor, posso assegurar-lhe que não são em todas as
homenagens que o Presidente desta Casa se faz presente como hoje.
Temos também a presença de dois Secretários de Estado, de um
Senador, de Deputados Federais, de vários Deputados Estaduais e de
muitos membros técnicos do Governo de várias Secretarias,
especialmente da Secretaria de Fazenda, pois não é normal
aparecerem aqui nesta Casa, principalmente em noites de
homenagem. Não tenho dúvida de que isso é o apreço de todo o
Governo, de todo o Estado pelo trabalho desenvolvido pela empresa.
Vejo ainda vários Prefeitos e Vereadores. atuais e eleitos, de
lideranças comunitárias, empresariais e políticas de todo o Triângulo
Mineiro, não apenas das cidades onde o senhor possui unidades
industriais e dos municípios que plantam cana-de-açúcar, mas de
vários outros. E o caso do Prefeito de ltuiutaba, cidade que fica bem
longe da sua empresa. Tenho certeza de que ele também veio prestar
a sua homenagem.

Todos reconhecemos, a Capital e o interior, a importância e os
benefícios que a empresa proporciona ao nosso Estado e à nossa
região. Creio que depois do Deputado Paulo Piau, por sua exposição,
e pelas exposições que ainda virão, principalmente do Deputado
Nonô, que conhece o grupo há muito tempo, não há necessidade de
falar mais do grupo.

Gostaria de falar um pouco da importância do setor para o Brasil.
Estamos homenageando uma empresa que faz parte de um dos
setores mais antigos do Brasil, que chegou com os nossos
descobridores. E claro que por ser um setor que está há tantos anos
na ativa, carrega seus vícios. Já ouvimos falar em mentalidade de
senhor de engenho, mas logo veio um grande programa, que foi o
PROAL000L. Digo isso porque nós, em Minas, não temos
preconceito e podemos falar dos problemas com bastante
naturalidade. Conseguimos vencer os problemas e avançamos
bastante. Não tenho dúvida de que partirá de Minas Gerais,
principalmente da nossa região, a idéia de vencer esse preconceito no
resto do Brasil.

Não há necessidade de falar, principalmente do álcool, como fonte
de energia renovável e não poluente. Todos estão voltando seus olhos
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para essa fonte. Temos que vencer esses preconceitos oriundos
dos equívocos praticados lá atrás pelos empresários do setor e pelo
próprio Governo. O PROAL000L foi muito importante, mas os erros
foram maiores e causaram um dano muito grande ao País. De lá para
cá muita coisa mudou. Não existe mais subsidio no setor.
Conhecemos as dificuldades que o Nordeste tem para produzir. Sou
testemunha porque fui ao Nordeste para trazer outros empresários do
setor que estão se instalando no Triângulo Mineiro e vi usineiros que
ainda usam tropa de burro para colher, junta de boi para plantar e
helicóptero para pulverizar por causa da situação topográfica. Mesmo
assim, o Nordeste consegue produzir um açúcar altamente
competitivo. E o quarto preço no mundo.

Em São Paulo e Minas Gerais - que é uma só extensão de terra,
principalmente no Triângulo Mineiro -, conseguimos produzir o açúcar
e o álcool mais baratos do mundo. Então, temos condições de
avançar.

Com tudo o que vi e o que tive de estudar em minha passagem pelo
Ministério dos Transportes, posso afirmar com segurança, Dr. Tércio,
que, em oito ou dez anos, o álcool será para o Brasil o que hoje é a
soja. Terá a mesma importância que tem hoje a soja na balança de
pagamentos. Tenho certeza absoluta disso. Talvez o álcool venha a
ser até mais importante, se considerarmos o lado social que ele
favorece. E que o Governo permite que a soja seja exportada In
natura", diferentemente da cana-de-açúcar. Muitos empregos são
gerados pelas usinas novas que são implantadas no País.

Tenho certeza de que muito pode acontecer num curto espaço de
tempo, principalmente se o grupo que o senhor representa aceitar
formar uma frente com outros empresários para conversar com o
mundo, que quer consumir nosso produto. Tenho certeza de que o
Governo, desejoso que está de aumentar nossas exportações, terá
todo o interesse em que desenvolvamos um projeto como esse, não
apenas para a economia de Minas, mas também para a de todo o
Brasil.

Reconheço que o Estado está indo bem, e vale enaltecer o trabalho
do Luiz Custódio, Presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool de
Minas Gerais. Minas conseguiu fazer um acordo que, em nossa
avaliação, está sendo muito bom para todos. Dele participou o
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Governo e também o setor e as comunidades. Tivemos o cuidado
de escolher previamente os municípios que podem receber uma usina
de açúcar e de álcool, para crescerem em harmonia com os outros
segmentos.

Acredito que nosso Estado teria capacidade para mais umas oito,
nove, talvez dez unidades, sendo que delas quatro poderiam ser
implantadas no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, sem contar
com outros Estados que também têm condições de desenvolver tais
projetos. Estou seguro de que temos condições de fazer isso.

A partir de janeiro, deixo de ser parlamentar: mas sempre procurei
apoiar esse setor, porque pude constatar o que representa em termos
econômicos e sociais para o País. Sempre tive essa certeza,
principalmente pelo trabalho que desenvolvi no Triângulo Mineiro.

Quero dizer-lhe, Dr. Vítor, que, ao receber o título de cidadão de
Minas, o senhor está colhendo o que plantou. Mais do que a
implantação de uma nova unidade do setor, o senhor trouxe o modelo
distribuitivo, de que também nossos agricultores participam. O
Deputado Paulo Piau disse-o muito bem: ficou mais uma vez provado
que são os exemplos que arrastam.

Há dez anos, durante a primeira visita que os senhores fizeram a
Iturama - o Aélton era Prefeito -, eu estava na cidade. Lembro-me bem
de que os senhores assumiram, em parte, o modelo de parceria
existente e o aprimoraram. Tanto é que a segunda usina do grupo, a
unidade de Campo Florido, não tem nenhum pé de cana. Todo o
sistema de produçao é desenvolvido em parceria com nossos
agricultores.

E isso que nos permite dizer que temos certeza de que todos os que
aqui estão, os técnicos da Secretaria de Fazenda, da área ambiental e
da agricultura e os representantes do povo mineiro reconhecem as
vantagens desse modelo. Ademais, o grupo da Sococo, que também
é de Alagoas e está se instalando em Santa Juliana e em Nova Ponte,
cujo Prefeito está presente, veio com o intuito de montar uma usina
nos moldes das que existem no Nordeste. Pretendem chegar aqui,
comprar as terras e desenvolver projetos industriais.

Acredito que temos um modelo muito mais interessante para a
nossa região e para os próprios empresários, que foram lá conhecê-lo
com maiores detalhes. Ao chegarem lá. foram bem recebidos pelo
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Júnior, que, com muita paciência, explicou tudo. Todos os grupos
que chegaram a Minas, após a vinda de vocês, com a implantação da
usina de Campo Florido, mudaram seus conceitos, o que foi muito
bom para este Estado.

Por isso, afirmo que o senhor recebe hoje o resultado de um
trabalho do grupo. Certa vez, o senhor disse ter enviado para cá o que
possuía de mais precioso, seus filhos. Com  muita competência, eles
realizaram esse trabalho. Hoje, na sua pessoa, está sendo
homenageado todo o setor, a empresa, o que significa um prazer para
todos nós. Para mim, especialmente, é um grande prazer estar na
tribuna desta Casa para prestar-lhes as nossas homenagens.
Reconhecemos o trabalho que está sendo desenvolvido pela família e
pelo grupo em nosso Estado. Obrigado a todos.

Palavras do Deputado Federal José Thomaz Nonô
Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres; Senador Aélton Freitas, meu

particular amigo, que representa o Governador Aécio Neves;
Secretário Danilo de Castro: Secretário Marcos Cordeiro; Deputado
Márcio, meu parceiro e amigo: Deputado Anderson Adauto. que
também é meu companheiro na Câmara dos Deputados e Prefeito
eleito de Uberaba: Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, na pessoa de quem cumprimento
todos os Deputados Estaduais de Minas Gerais presentes: senhores
da iniciativa privada: Presidente do Sindicato do Açúcar de Minas, Luiz
Custódio, cujo nome faço questão de destacar: Presidente do
Sindicato de Açúcar de Alagoas, Pedro Robério; familiares,
empresários e amigos, não sei bem se estou aqui em nome da
Câmara, dos meus conterrâneos, dos fornecedores de cana de Minas
Gerais, categoria na qual me incluo há oito anos, ou como amigo do
Dr. Vítor, como amigo que fui do seu pai, dos seus filhos e sou dos
seus netos.

Entendo que estou aqui para dar um testemunho. O talento e a
competência dos Deputados mineiros fizeram com que se exaurissem
as virtudes de um discurso construído. Paulo Piau, em seu
pronunciamento e na sua justificativa, que redundou na concessão
desse título, exauriu o perfil do grupo e, mais do que isso, o perfil
empresarial e humano do Dr. Vítor Wanderley. Anderson Adauto,
Deputado brilhante, ex-Presidente desta Casa, ex-Ministro e homem



da região, traçou o cenário da cana-de-açúcar.
Sou também um híbrido, sou agricultor em Alagoas e em Minas

Gerais. O acaso e a generosidade dos alagoanos mandaram-me para
a Câmara dos Deputados. onde estou há 22 anos. Se Deus quiser.
ainda fico lá por mais 8 anos.

A vivência com pessoas distintas e com grupos empresariais e a
singular oportunidade que Deus me deu de conviver com várias
gerações dos Wanderley fazem com que eu me sinta completamente
à vontade.

Tentarei traçar para os senhores um pouco também do significado
desta homenagem. Já foi ressaltado que o título de cidadania mineira,
além de honroso, é raro: que solenidades como essa, realmente
significativas, são escassas. Só isso por si só já seria bastante para
garantir o brilho, a relevância e a emoção que toma a todos nós, em
uma noite tão singular. Mas é necessário dizer um pouco mais.

Quero cumprimentar o Deputado Paulo Piau, sobretudo, pela
iniciativa, e o Governador Aécio Neves, por quem tive a honra de ser
liderado na Câmara dos Deputados, pela concessão do título. E muito
importante, neste Brasil tão controvertido, que se entenda que há e
deve haver uma perfeita simbiose entre classe política, empresário e
povo, até porque povo somos todos nós. Nós, políticos, Prefeitos.
Vereadores, que nos honram com as suas presenças, temos de
diferente apenas uma delegação popular - graças a Deus, transitória -,
que nos obriga a ter cuidado com o que fazemos.

Entretanto, os empresários têm visão um pouco distinta, porque a
obra deles é perene. Todo empresário, quando funda o seu pequeno
negócio, quer fazê-lo para a eternidade, para crescer, ampliar, dar
emprego, participar de um processo de desenvolvimento
compartilhado por toda a sociedade; senão, é fadado ao malogro.
desde o início. Para fazer isso é necessário que tenhamos pessoas
dotadas, atentas, capazes, competentes, crentes. Crentes no sentido
mais puro da palavra, porque começar, manter e. sobretudo, expandir
um negócio neste País exige. antes de tudo, profunda convicção em si
mesmo e nos outros.

O Grupo Coruripe nasceu com o Comendador Tércio Wanderley,
empresário "sui generis", sem precedentes na história do nosso
Estado, e teve continuidade em suas sucessivas gerações. Todos
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sabemos que empresas familiares são difíceis de manejar, de
crescer, de se afirmar no seu contexto empresarial e social específico.
Esse grupo é uma exceção.

Dr. Vítor, já foi dito pelo Anderson, mandou para cá o que tinha de
melhor: os seus filhos. Mas, como bom pai, veio para junto deles, para
fiscalizar. Mandou os filhos e veio atrás ver o que estão fazendo. E os
seus filhos buscam nele a inspiração. o rumo, a norma.

Se pudesse hoje destacar uma característica do nosso
homenageado, diria que é um otimista contumaz. Ao longo de
décadas, o açúcar foi um produto maldito, bendito, lucrativo,
prejudicial. Mudou, como muda toda a economia nacional, ao sabor
dos ventos do mercado. E preciso ter talento, companhia, empresa,
família e crença para vencer essas sucessivas fases.

Mas, um dia, Alagoas ficou pequena para a Usina Coruripe. Nosso
Estado tem apenas 28.0001km 2 e a terceira densidade demográfica do
País, o que é um problema para suas gentes. e precisamos crescer.
Há 10 anos, a Coruripe resolveu crescer em Minas Gerais, e vejam a
primeira singularidade do processo. Outros Estados talvez fossem
igualmente promissores, o Paraná, o Mato Grosso do Sul. Hoje já se
fala em cana-de-açúcar no Tocantins, no Mato Grosso e em várias
outras regiões. Há, aliás, algumas regiões do próprio Nordeste. Mas o
Dr. Vítor optou por Minas Gerais, não apenas por suas riquezas
naturais e potencialidades de mercado, mas, sobretudo, pela
grandeza e pela generosidade de suas gentes.

Posso dizer isso porque vim atrás e me orgulho também de ser
fornecedor de cana nessas Gerais há oito anos. Vencer aqui foi uma
tarefa difícil, mas extremamente prazerosa. Hoje os alagoanos - e o
Dr. Custódio talvez possa me corrigir - produzem mais de 50% do
açúcar e do álcool de Minas Gerais. Mas não são mais os alagoanos,
somos apenas brasileiros, da mesma forma que a cana, ao ser
esmagada, deixa de ser cana para ser álcool ou açúcar.

Se formos a Iturama. a Campo Florido, com certeza a Limeira, e,
bem cedo, a União, ouviremos um sotaque exótico. O Dr. Vítor ainda
não consegue dizer "uai" e, muito menos, "trem", mas está em marcha
batida para aprender, é adepto convicto do pão de queijo e jura por
Deus que Aécio Neves é o maior Governador deste Brasil. Seus
negócios crescem de forma harmônica, em perfeita identidade e
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integração com o meio ambiente. Mais que respeito às araras, aos
tucanos e a todas essas aves que borboleteiam nos nossos céus. com
respeito às nossas gentes... Lá os sem-terra não são incômodos, mas
parceiros. Lá os fornecedores de cana não são adversários, mas
parceiros. Lá os políticos não são antagônicos, mas parceiros. E essa
é a lição do empresário competente: envolver a tudo e a todos no seu
projeto, que não lhe gera apenas riqueza. Até porque, a partir de um
certo patamar, ela é absolutamente despicienda, se a ela não se
agregar um componente de realização pessoal, de alegria e de ver
que as pessoas crescem com o seu próprio crescimento, e esse é o
grande mérito do empresário Vítor Wanderley.

Ele é também um catequista. De Alagoas. de Maceió para Iturama,
onde começou a aventura mineira desse grupo, são mais de 2.000km.
Para os mineiros, que possuem um Estado tão grande e tão rico e
com a maior malha viária do País, como bem pode atestar o Anderson
Adauto, essa distância talvez não seja grande coisa, mas, para nós, o
lugar mais distante da Capital fica a 300km, e aventurar-se em
negócios a dois mil e tantos quilômetros de distância era temerário.
Mas o Dr. Vítor fez isso, e hoje boa parte dos fornecedores de cana de
Iturama e da região são alagoanos. Aliás, não são mais alagoanos,
mas triangulinos e brasileiros. Há oito anos freqüento Iturama e ando
na região, e é curioso como os costumes se misturam. As primeiras
levas de trabalhadores alagoanos que vieram a Iturama - e perdoem-
me os senhores do instituto do meio ambiente - dedicaram-se ao
esporte politicamente pouco correto de caçar tatu.

Foi uma verdadeira comoção, porque todos sabemos que a lei
brasileira pune mais severamente quem matar um tatu do que quem
matar um fiscal do IBAMA. Hoje, em Alagoas, não há operário mais
respeitador do meio ambiente do que os que passaram por Minas e
aprenderam a amar e respeitar suas circunstâncias. Da mesma forma,
os que foram daqui para lá aprenderam a conhecer camarão, peixe do
mar e morenas maravilhosas na orla marítima. Esse intercâmbio
salutar melhorou alagoanos e mineiros.

O Grupo Coruripe é um exemplo dessa simbiose. desse
aproveitamento do que há de melhor nos dois Estados, nos dois
mundos, nas duas agriculturas. E só se faz isso, repito, quando se tem
fé de catequista. Hoje, produzindo 7,5 milhões de toneladas de cana,



1 I)
um grupo que está entre os dez maiores produtores do País, é
fácil dizer. A engenharia de obra feita é a mais sedutora e a mais
enganosa. Difícil era crer quando não havia nada. Olhar os campos e
o cerrado daquela região, já nas beiras do rio Grande, e imaginar um
canavial onde não havia nada além de capim e cerrado. E hoje temos
o canavial como uma realidade. Mas não é um canavial monopolista.
Em Iturama, a superfície com cana-de-açúcar é 19°b da superfície do
município, ou seja, há harmonia com o gado, soja, algodão e as
culturas tradicionais da região.

Por tudo isso, todos nós somos admiradores e amigos desse grupo,
que, como já disseram o Anderson e o Paulo Piau, respeita a criança,
os sem-terra, a comunidade, o meio ambiente, tudo que deve envolver
uma atividade empresarial salutar.

Essa parceria estende-se também aos negócios de Estado. Vejo o
Governo Lula querendo se lançar para as PPPs, que são as parcerias
público-privadas, como se fosse algo novo e inusitado. Em Minas
Gerais as PPPs estão em vigor há bastante tempo, com lucros sociais
para os mineiros, retorno financeiro para as empresas e ganhos
tributários para o erário de Minas Gerais.

No passado, fui Secretário de Fazenda e só ia a uma solenidade
para verificar se maximizava minha arrecadação. Fiquei feliz em saber
que, em Minas, os companheiros da Fazenda têm o olho corretamente
voltado para a produção e uma sintonia perfeita com o próprio grupo,
que redunda em pavimentação de quase 1 00k de estradas, com o
aperfeiçoamento do processo produtivo e com ganhos socializados
para todos os segmentos da economia.

A cana-de-açúcar tem uma característica peculiar, atendendo a duas
matrizes: a energética e a alimentar. Pode ser açúcar, álcool, comida
ou energia. E o cenário, meu caro Anderson, é bastante otimista no
momento. O Protocolo de Kyoto, o recente despertar de uma
consciência ecológica em todos os rincões do planeta, abre uma
perspectiva sem precedentes para o álcool brasileiro.

Para ser absolutamente contemporâneo, todas as autoridades que
nos visitaram - e foram muitas, nos últimos 15 dias, o Presidente Hu
Jintao, da China: o Primeiro-Ministro da Coréia, o Primeiro-Ministro
russo - acenam com perspectiva de negócios nesse setor.

Alagoas, quem diria?, virou um Estado exportador, mas a coisa que
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melhor exportamos para Minas Gerais é o Grupo Coruripe.
personalizado no Dr. Vítor Montenegro Wanderley. E nos orgulhamos
disso, porque esse processo não fez uma ruptura. Não há diminuição
de Alagoas para crescimento de Minas Gerais. Ao contrário, pudemos
demonstrar na prática que estamos crescendo juntos.

Lembrei-me do rio São Francisco, que nasce na serra da Canastra,
mais ou menos perto de Campo Florido, e vai serpeando, serpeando,
serpeando até terminar na divisa de Alagoas e Sergipe, a poucos
quilômetros da Usina Coruripe. O São Francisco, que é o Rio da
Integração Nacional, uniu Minas e vários outros Estados, que beija
com suas águas. O Dr. Vítor é o São Francisco ao contrário: saiu da
beira do mar e subiu o rio até depois da serra da Canastra.

Essa é a lição que temos e podemos revogar, se nos interessa, com
carinho, afeto e trabalho, uma lei da gravidade geográfica. O que não
podemos nem devemos revogar é o espírito de fraternidade que nos
une. Essa é uma empresa familiar, que preza a família, antes de tudo.
No entanto, há muito tempo deixou de pertencer a seus donos: é um
patrimônio de Alagoas e, hoje, um patrimônio de Minas Gerais.

Conheço o Dr. Vítor, que está me olhando com os óculos para baixo.
há 40 anos. No fundo está acanhado, constrangido, doido para que
esta cerimônia termine logo. Mas eu, que sou da "oposição", faço
questão de brindá-lo com mais uma palavrinha: Dr. Vítor, cidadão de
Alagoas, daqui para a frente mineiro, ou todos nós viramos
"alagoeiros", ou todos nós viramos "mineiranos". Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega do título

de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Vítor
Montenegro Wanderley, passando-lhe às mãos um diploma. Para
tanto, solicitamos ao Sr. Presidente. Deputado Mauri Torres, ao
homenageado, Sr. Vítor Montenegro Wanderley. ao  Secretário Danilo
de Castro e ao Deputado Paulo Piau a gentileza de se dirigirem ao
local destinado às condecorações.

Senhoras e senhores, o titulo traz os seguintes dizeres: "Cidadania
Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de
Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia 17 de
dezembro de 2003, e a requerimento da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Vítor Montenegro Wanderley
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o titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua
relevante contribuição para o engradecimento da terra mineira. Belo
Horizonte, 22 de novembro de 2004. Aécio Neves, Governador do
Estado de Minas Gerais; Deputado Mauri Torres, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais".

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Vítor Montenegro Wanderley

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres, por meio de V. Exa. reverencio todos os
membros desta Casa e as autoridades presentes, meus senhores e
minhas senhoras, minhas palavras iniciais são para agradecer as
autoridades e pessoas presentes. Agradeço, com carinho e
admiração, ao Deputado Paulo Piau, nosso companheiro constante.
autor desse requerimento aprovado na Assembléia Legislativa, por
unanimidade, concedendo-me o título de Cidadão Honorário de Minas
Gerais.

Falar em público não é o meu forte. Depois de tantos elogios de
meus amigos, se eu estava confuso, agora estou muito mais.

Devido a forte emoção que sinto neste momento, tenho pouca coisa
que dizer, mas tenho, por obrigação, muito que agradecer. Em
primeiro lugar, lembro que a família Coruripe sempre foi muito bem
recebida pelo povo mineiro. Chegamos em lturama há dez anos, e
nunca nos faltou nada. Aqui sempre fomos recebidos com tapete
vermelho estendido. Quando me refiro à família Coruripe, refiro-me a
todos os que fazemos a empresa: nossos operários que constroem,
nossos funcionários que planejam, gerentes que fazem toda a gestão,
parceiros comerciais, parceiros fornecedores de matéria-prima,
familiares e esposas que nos ajudam e se sacrificam.

Logo que chegamos a Minas Gerais, tivemos o apoio completo de
todas as autoridades políticas do Estado: Governador, Senadores,
Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores. Destaco os
Deputados Romão, Narciso Rodrigues, Paulo Piau e Zé Maia. Além
do incentivo de todos, tivemos, principalmente, o do nosso amigo
Deputado Anderson Adauto, hoje Prefeito eleito de Uberaba. Há dois
anos, às vésperas da eleição presidencial. ele nos fez um grande
desafio: caso o Governo Lula fosse efetivado e correspondesse à
expectativa que estava sendo prometida, nós, da Coruripe, seríamos
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convidados a estudar a montagem de uma nova unidade industrial
em Limeira do Oeste.

Assim, arrancou-nos a promessa de montar mais uma destilaria
neste Estado. A promessa está sendo cumprida: a nova fábrica
deverá iniciar suas atividades nos próximos meses de maio ou junho.

Para mim, tapete vermelho estendido significa a confiança que o
mineiro sempre nos dispensou, significa o crédito que sempre tivemos
no setor.

Acreditar numa parceria, plantar cana para somente ser colhida um
ano depois, iniciar um novo tipo de agricultura sem ao menos poder
ver a chaminé da futura fábrica é acreditar demais. Isso houve em
Campo Florido e agora está havendo em Limeira do Oeste. Na minha
opinião, isso só ocorre em Minas. Aproveitando a ocasião, o nosso
muito-obrigado também aos parceiros paulistas, que nos
acompanham em Iturama e Campo Florido, e a todos os alagoanos,
que, longe da terrinha, nos ajudam nesse desafio.

Agradecemos ao Governador, que nos incentiva, não deixando faltar
a infra-estrutura necessária, construindo estradas, fazendo educação
e saúde, segurança e dando apoio em geral.

Também por sugestão do Governador, já fizemos o lançamento da
pedra fundamental de uma destilaria em União de Minas.

Não seria muita aventura de nossa parte afirmar que não
pretendemos parar por aqui. Se tudo correr bem, se o mercado exigir,
poderemos enfrentar novos desafios e prometer mais centenas ou
milhares de empregos, com a implantação de outras indústrias, no
mesmo ou em outros ramos. Tudo isso não depende só de mim. Por
ser o mais velho do grupo, sou alvo de grande parte dos elogios.

Fico muito honrado em representar a nossa Coruripe, mas quero
afirmar que, com certeza, todas nossas decisões são tomadas em
conjunto, todos opinam, todos discutem e apresentam seus planos.
Enfim, o somatório disso tudo faz ser quem somos.

Só me resta, em nome da família Coruripe, agradecer de todo o
coração. Faço um agradecimento muito especial a meus dois filhos
Vítor Júnior e Maurício. que deixaram tudo o que tinham feito em
Alagoas, vieram para Minas, enfrentaram o desconhecido, fizeram
amigos e venceram. Hoje vivem aqui com toda a família. Grande parte
dessa nossa inovadora filosofia de trabalho em parceria pertence a
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eles. Verdadeiramente são os grandes merecedores dos elogios
pelo êxito do nosso grupo no Centro-Oeste.

Não poderia deixar de fazer uma referência justa àquela que
representa o incentivo maior, a coragem. Aquela que divide comigo as
lágrimas e os sorrisos do dia-a-dia: minha esposa, Vânia.

Agradeço sem exceção a todos os companheiros de trabalho. Que
Deus nos ilumine para que possamos concluir essa grande obra! Ser
mineiro para mim é mais do que mereço, uai! Srs. Deputados, muito
obrigado.

Palavras do Secretário Danilo de Castro
Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa; nosso caro

homenageado, Dr. Vitor; meu colega da Câmara dos Deputados, um
dos Deputados mais brilhante dessa Casa, Deputado Thomás Nonô:
Secretário Marcos Montes: Deputado Anderson Adauto. ex-Presidente
desta Casa e Prefeito eleito de Uberaba; Senador Aélton, Presidente
do meu partido: Deputado Inácio Rodrigues; Deputado Paulo Piau,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem a uma das
figuras mais brilhantes do setor em Minas Gerais: Luiz Custódio,
familiares presentes, sua esposa, D. Vânia, seus filhos, na pessoa dos
quais cumprimento o meu amigo Vítor Júnior; Deputadas e
Deputados: empresários: senhoras e senhores; circunstâncias
históricas mostram que existe uma grande semelhança entre Minas
Gerais e Alagoas. Semelhança que começa pelo próprio nome,
feminino, plural. Se aqui a gente diz que Minas são muitas, o mesmo
se pode dizer de lá, onde também são muitas as Alagoas. Mas o que
mais define a convergência de idéias e ideais dos povos desses dois
Estados são dois episódios decisivos na história da Nação brasileira.
Com o Alferes Joaquim José da Silva Xavier. o Tiradentes, Minas se
tornou o berço da liberdade. E um século depois, com os Marechais
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, Alagoas se tornou o berço da
República.

E não podemos também esquecer a nação de Zumbi, do Quilombo
dos Palmares, outra manifestação do sentimento de liberdade que é
também uma marca do povo alagoano. São semelhanças que fazem
de Minas e Alagoas dois Estados historicamente irmãos.

Hoje, já no alvorecer do século XXI, estamos vendo estreitar-se essa
relação e essa parceria, agora no campo industrial, com o Grupo
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Tércio Wanderley, que se faz presente com toda a sua força no
território e na economia de Minas Gerais. Quando chegou com seus
pais a Alagoas, em 1911, vindo da cidade pernambucana de Bom
Conselho, Tércio Wanderley era um garoto de 11 anos. Aos 18, já
havia criado sua própria empresa, instalada no centro de Maceió. E.
no início da década de 40 adquiriu a Usina Coruripe, então afundada
em dificuldades nas enchentes do rio Coruripe. Com sua vocação
nordestina para o trabalho, ele recuperou a empresa, que hoje ocupa
lugar de destaque no cenário econômico do País. Para isso, contou
com a colaboração efetiva dos filhos. que ajudaram a ampliar a
atuação das empresas. E quando faleceu, em 1994. aos 94 anos,
deixou o Grupo Tércio Wanderley incluído entre os mais importantes
do País, especialmente no setor sucroalcooleiro.

A Usina Coruripe têm três filiais em Minas Gerais: Iturama, Campo
Florido e Limeira do Oeste. Está em fase de expansão em nosso
Estado com a instalação de mais uma unidade no Município de União
de Minas, no Pontal do Triângulo.

Atualmente, além do mercado interno, as indústrias abastecem
países da Europa, como a Rússia, a Holanda e a Suécia, países da
África, do Oriente Médio e da Ásia.

Empregam diretamente quase 7 mil funcionários e outros 4 mil
colaboradores diretos de seus fornecedores.

E importante ressaltar a forte atuação do grupo na área social e em
projetos de preservação ambiental. Foi um dos precursores na adesão
ao programa de PPPs instaladas pelo Governo do Estado, o que
resultou na celebração de seis contratos para a pavimentação de
122,5km de estradas municipais e estaduais no Triângulo.

O asfaltamento das rodovias pelo Grupo Coruripe, além de
incrementar os negócios da empresa, trará grande beneficio à
população da região.

Senhoras e senhores, ao outorgar o título de cidadão honorário ao
empresário Vítor Wanderley, Minas Gerais demonstra quanto é
reconhecido aos que aqui chegam trazendo benefícios sociais e
progresso.

E inestimável a contribuição do empresário Vítor Wanderley para a
economia de Minas, em especial a do Triângulo, onde encontrou,
além de solo propício para a sua atividade, mão-de-obra capaz e a
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hospitalidade alagoana da gente mineira.
Incumbiu-me o Governador Aécio Neves, a quem tenho a honra de

representar nesta solenidade, transmitir ao empresário Vítor
Wanderley um abraço especial e ressaltar que ele aplaude com
entusiasmo a concessão desse título a esse grande benfeitor de
nosso Estado, que agora se torna, para nossa alegria, cidadão das
Minas e das Alagoas.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o tenor Dênis Marques

e a soprano Elisete Gomes, do Palácio das Artes, que, acompanhados
do pianista Wesley Barreto, apresentarão as canções "Emoções" e
"Amigos", ambas de Roberto Carlos.

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

Deputado Federal Danilo de Castro, neste ato representando o
Governador Aécio Neves; Dr. Vítor Montenegro Wanderley, nosso
ilustre homenageado: Senador Aélton Freitas: Deputado Federal
Anderson Adauto, ex-Presidente desta Casa e Prefeito eleito do
Município de Uberaba, nossos agradecimentos por sua presença:
Deputado Federal José Thomaz Nonô. de Alagoas, que também nos
honra com a sua presença nesta solenidade; Deputado Federal Nárcio
Rodrigues; Secretário Marcos Montes; ilustre colega Deputado Paulo
Piau: Deputados e querida Deputada Maria Olívia: Deputados Rêmolo
Aloise, Adelmo Carneiro Leão, Ricardo Duarte, Sebastião Navarro
Vieira, Gil Pereira, Weliton Prado, Luiz Humberto e Zé Maia: nosso
prezado Diretor-Geral João Franco; Prefeitos, quero cumprimentar a
família do homenageado: sua esposa. Vânia Wanderley: o seu filho
Vítor Wanderiey Júnior e sua esposa, Ana Sofia Wanderley; a sua
filha Mônica Wanderley: o seu filho Maurício Wanderiey e sua esposa,
Inês Wanderley: e os netos Vítor Wanderley Neto , e Andréa
Wanderley. Na pessoa do Diretor Financeiro da Coruripe, Edson Agra,
homenageio os demais funcionários e Diretores do grupo.
Cumprimento ainda o Sr. Luís Custódio e sua esposa; o meu amigo
Humberto Candeias e o limar Bastos Santos.

Minas Gerais tem, nesta Casa dos representantes de seu povo, a
grande alegria de receber o seu mais novo cidadão honorário, o Eng.
Vítor Montenegro Wanderley.
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Nosso homenageado, natural de Maceió, Alagoas, é engenheiro
pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em diversos
cursos nos Estados Unidos, em instituições da Luisiânia. Florida e
Havai.

Dirigente da usina Coruripe, produtora de açúcar e álcool com sua
matriz em Coruripe, em Alagoas, é também diretor da CIPESA
Engenharia e da Coruripe Energética.

Antiga usina do Nordeste, a Coruripe, há mais de cinco décadas
pertencendo ao Grupo Tércio Wanderley, vem crescendo ao longo do
tempo, processando atualmente bem mais de 2 milhões de toneladas
de cana, em seu Estado de origem.

Sua história em Minas Gerais começa em 1994 com a aquisição da
destilaria Alexandre Balbo, em Iturama, hoje transformada em filial da
Usina Coruripe. Nova filial foi instalada em outra cidade do Triângulo,
Campo Florido, no ano de 1999. Em seguida, veio a filial de Limeira
do Oeste, e já está implantada uma nova unidade. desta vez em
União de Minas. Foi também criada, com sede em lturama, a Coruripe
Energética, gerando energia elétrica com o bagaço da cana-de-
açúcar.

Hoje, o Grupo Tércio Wanderley emprega 1.200 pessoas em
Iturama, mais de 300 em Campo Florido e cerca de 200 em Limeira do
Oeste.

Empresário de grande visão social, o engenheiro Vítor Wanderley
demonstra grande preocupação com as comunidades triangulinas.
Essa atuação se reflete em fatos que merecem ser destacados.
Assim, a filial de lturama foi eleita, em 1999, empresa do ano pela sua
integração com a comunidade e, em 2000, por sua responsabilidade
social.

Crianças têm saído da sala de aula para aprender na prática, dentro
da usina, conteúdos de várias disciplinas, sendo também orientadas
sobre questões de saúde e segurança.

Um convênio com a APAE tem proporcionado estágio de portadores
de deficiência na empresa, qualificando-os para o mercado de
trabalho.

As três unidades pioneiras da Coruripe, em Minas, já receberam da
Fundação Abrinq o certificado de empresa amiga da criança.

Preocupado com o meio ambiente, o grupo desenvolve em Minas
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plantio de mudas e recuperação da água industrial, além de
outros projetos de sentido ecológico partilhados com a população
envolvida.

E. portanto, por reconhecer, além de importante geração de
empregos no Estado, a responsabilidade social do empresário na sua
busca do desenvolvimento sustentável, harmonizando bem-estar
social e preservação ambiental, que esse título foi concedido, por
requerimento desta Assembléia Legislativa ao Governador Aécio
Neves, numa iniciativa do Deputado Paulo Piau.

Receba, Dr. Vítor Montenegro Wanderley os cumprimentos vindos
dos representantes deste povo, do qual agora oficialmente o senhor
faz parte. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta ao homenageado, às

autoridades e aos demais convidados os agradecimentos pela
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 23/11/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2' SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 14/9/2004
Às 14h35min. comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Manha Campos e os Deputados André Quintão e Elmiro Nascimento,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto. Havendo
número regimental. a Presidente, Deputada Marília Campos, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento, 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 iminente transferência da empresa
ArvinMeritor do Município de Cambuí para o Município de Limeira, SP,
e a apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, a Presidente
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Deputado Federal Mário Heringer, publicado no "Diário do Legislativo
de 4/9/2004, e dos Srs. José Antônio Costa, Diretor da Unidade
Tecnologias de Ar e Emissões da ArvinMeritor, João Nogueira
Fanuchi, Prefeito Municipal de Cambuí, justificando sua ausência e
prestando esclarecimentos referentes ao tema objeto da reunião.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei
n° 1.776/2004 (relatora: Deputada Marília Campos): e no 10 turno, do
Projeto de Lei n° 1.773/2004 (relator: Deputado Elmiro Nascimento).
Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.250/2004. A
seguir, a Presidente submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 743/2003. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Sigmar Pereira
dos Santos, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cambuí;
Vereador Luiz Dircélio da Rosa, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Cambuí; Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima. Presidente do
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais: Denise Déia
da Silva, Delegada Regional do Trabalho Substituta do DRT-MG, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente concede
a palavra ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais e,
impossibilitada de permanecer na reunião, passa-lhe a Presidência;
logo após, o Presidente concede a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2004.
Elmiro Nascimento. Presidente - Ana Maria Resende - Jô Moraes -

Alberto Bejani - Marília Campos.
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ATA DA 200 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 10/11/2004
Às 9h45min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Olinto Godinho e Ricardo Duarte
(substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ricardo Duarte, 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, os termos da Deliberação Normativa n°
74/2004, aprovada pelo COPAM, que estabelece e classifica as
atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização
ou de licenciamento ambiental. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 3.430, 3.441 e
3.458/2004. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Laudelino Augusto,
em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, o relatório O Estado Real das Aguas no Brasil - 2003/2004,
elaborado pela ONG Defensoria da Agua. A Presidência interrompe os
trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os Srs. Shelley
de Souza Carneiro, Secretário Adjunto da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gilberto da Silva Porto
Reis, Gerente Técnico do CREA-MG, e Rubens Oliveira.
representando a Associação Mineira de Empresas de Engenharia
Consultiva - AMEC. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Doutor Ronaldo 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. 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, 24 de novembro de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Laudelino Augusto
ATA DA 20" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
2" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA, EM

10/11/2004
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan 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. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei n° 1.686/2004, para o qual designou o
Deputado Fahim Sawan como relator. 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 é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.874/2004 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 3° Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Fahim Sawan anuncia a
instalação, na primeira semana de dezembro, da Frente Parlamentar
de Combate às Drogas e a realização de uma audiência pública para
debater a questão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Márcio Kangussu.

ATA DA 19" REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA. EM 16/11/2004
Às 14h35m1n, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Paulo Cesar e Dimas Fabiano, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado João
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Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de oficio do Sr. Tadeu Mendonça. Secretário
Executivo da Associação Mineira de Municípios (publicado no "Diário
do Legislativo" do dia 5/11/2004). Passa-se à 2" Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 3.346/2004, 3.393 a 3.429/2004, e
3.463 a 3.478/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2004.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Olinto Godinho.

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2" SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões
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 e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrús (2),
Secretário de Transportes e Obras Públicas, publicados no "Diário do
Legislativo" nos dias 26/10 e 5/11/2004-, Lindolfo Fernandes de Castro,
Presidente do SINDIFISCO. e Eudoro Walter de Santana. Diretor-
Geral do DNOcS, publicados no "Diário do Legislativo',
respectivamente, nos dias 28/10 e 12/11/2004: e José Henrique Paim
Fernandes. Presidente do FNDE (4), publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 11/11/2004. O Presidente acusa o recebimento das

rÀ



1 2O
seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.833/2004. no 10 turno (Deputado
António Carlos Andrada): e Mensagem n° 301/2004, em turno único
(Deputado Ermano Batista). Passa-se à 1" 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, o parecer pela
aprovação, no l o turno, do Projeto de Lei n° 811/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, e pela rejeição das
Emendas n°5 1 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e os pareceres pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.168/2003 na forma do Substitutivo n°

1. da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (relator:
Deputado Jayro Lessa); 1.575/2004 com as Emendas n°s 1 a 3, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado
Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição); 1.613/2004 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.655/2004 com a Emenda n° 1. da
Comissão de Constituição e Justiça; 1.788/2004 com a Emenda n° 2,
da Comissão de Administração Pública, ficando prejudicada a
Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça: 1.848/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Chico Simões); 1.861/2004 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça: e 1.862/2004 (relator: Deputado
Jayro Lessa). Após a apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.168/2003, o Deputado Jayro Lessa retirou-se da reunião. O Projeto
de Lei n° 1.822/2004 é convertido em diligência ao Ministério Público,
atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei n°s 1.866 a 1.869, 1.877
e 1.879/2004 e o Requerimento n° 3.382/2004 são retirados da pauta,
por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Chico Simões, em que solicita a realização de audiência
pública para obter esclarecimentos sobre o Regime Especial de
Tributação concedido a três torrefadoras de café. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - José Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15° LEGISLATURA, EM 17/11/2004

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Ermano Batista
(substituindo este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
importância histórica da abertura dos arquivos da ditadura militar, bem
como obter esclarecimento circunstanciado das mortes ocorridas
nesse período e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Heli Alves Lima do Nascimento,
detento da Penitenciária Dutra Ladeira, de Ribeirão das Neves, em
que solicita apoio desta Comissão para o seu julgamento que será
realizado no dia 17/212005: e dos detentos da Penitenciária São
Joaquim de Bicas, solicitando à Comissão sejam tomadas as
providências cabíveis com relação às denúncias de espancamento,
tortura e maus-tratos que vêm sofrendo nessa unidade prisional. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 605/2003, no 20
turno, para a qual designou relator o Deputado Roberto Ramos.
Passa-se à 3° Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Angelo (4), em que solicita a realização de seminário nesta Casa, para
debater a questão de adoção no País; seja realizada audiência pública
para debater o cumprimento do Estatuto do Idoso e do Decreto n°
10.741, de 1°/10/2003: seja enviado ofício ao Secretário de Estado de
Defesa Social solicitando-lhe informações sobre a contratação de
funcionários por parte da Superintendência de Atendimento às
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Medidas Sócio-Educativas e as unidades de atendimento que
estão sob sua tutela; e seja formulado apelo ao Governador do Estado
para que a Pastoral Carcerária não sofra impedimentos nas visitas
aos estabelecimentos prisionais do Estado: Durval Angelo e Biel
Rocha, seja realizada visita à APAC de Nova Lima, às 9 horas do dia
6/12/2004; Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha (2), em que
solicitam realização de audiência pública, com os convidados que
menciona, para debater a instalação de uma cadeia pública no
Município de Ribeirão das Neves; e seja encaminhado oficio ao Chefe
da Polícia Civil, solicitando-lhe autorização para que o Dr. Eurico da
Cunha Neto. Delegado de Policia de Juiz de Fora compareça à
reunião desta Comissão destinada a obter esclarecimentos sobre o
inquérito que apura denúncia de tortura a presos da Penitenciária
Campos Pires, com a participação dos convidados que menciona. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto mencionado. Registra-se a presença dos
Srs. Elcio Pacheco, Conselheiro Nacional do Movimento Nacional dos
Direitos Humanos; Heloísa Gouveia, Membro do MNDH; Márcia
Martini, Coordenadora da Comissão Estadual de Indenização a
Vítimas de Tortura - CEIVT -, representando o Sr. João Batista de
Oliveira. Subsecretário de Estado de Direitos Humanos da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -; e Major
BM Edmar Simião, os quais tomam assento à mesa. O Deputado
Durval Angelo, na condição de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Durval Angelo. Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos - Marcelo

Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N`3011/2004 -
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RET N° 1/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha os expedientes relativos aos Regimes Especiais de
Tributação concedidos às empresas Café Bom Dia Ltda., Café Três
Corações S.A. e Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A., em cumprimento do disposto no art. 70 da
Lei n 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 12/11/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 13.

Desmembrada a proposição em três processos, passamos a emitir o
parecer relativo ao Regime Especial de Tributação n° 1/2004,
concedido à empresa Café Bom Dia Ltda.

Fundamentação
A Lei n° 15.292, de 2004, estabelece, em seu art. 70, que o Poder

Executivo poderá adotar medidas de proteção da economia do
Estado, reduzindo a carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. Esse Regime Especial, conforme determina o
mesmo artigo, deverá ser ratificado pela Assembléia Legislativa no
prazo de noventa dias. Por essa razão, foi enviado a esta Casa, por
meio da mensagem citada. o despacho do Secretário de Estado de
Fazenda aprovando o Regime Especial em exame, bem como parecer
da Superintendência de Tributação fundamentando sua concessão e
demais documentos exigidos pelo Decreto n° 43.880, de 28/9/2004,
que regulamentou o referido dispositivo.

Em 29/6/2004, a empresa Café Bom Dia Ltda. requereu à Secretaria
de Estado de Fazenda regime especial nas operações de saída de
café torrado e moido para o Estado do Rio de Janeiro, retroativo à
data de vigência do Decreto n° 35.528, de 27/5/2004, editado por
aquele Estado. Por esse decreto, com efeitos a partir de 10 de maio, o
Estado do Rio de Janeiro concede redução na carga tributária para
70 nas operações internas de café torrado ou moído produzido em
estabelecimento industrial localizado naquele Estado. Para o café
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proveniente do restante do País, a alíquota é de 18%. acrescida
de 1 0/Ó destinado ao Fundo de Amparo à Pobreza. Segundo a
empresa. 600 0 da sua produção é vendida para o Rio de Janeiro. Por
essa razão, as conseqüências do referido decreto foram desastrosas.

O Regime Especial foi concedido à empresa requerente em outubro
deste ano, retroativo a 1' de maio. ficando assegurado crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de café torrado e moído destinada ao Estado do Rio de Janeiro.
Entre as condições impostas à empresa estão a vedação de
aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados com as
operações de que trata o Regime e a elaboração de demonstrativo
mensal sobre elas.

O benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, além de
propiciar condições claramente privilegiadas ao café torrado ou moído
produzido internamente, fere frontalmente o disposto no art. 152 da
Constituição da República. O referido dispositivo veda aos Estados.
ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

Tendo como finalidade o restabelecimento das condições de
concorrência no mercado cafeeiro, o Regime Especial pretendido se
justifica. Entretanto, para sua concessão há que se observarem os
requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Conforme o disposto no seu art. 14, a concessão de benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes, e atender
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo
determina ainda a demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas
de resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.

Segundo estimativas da própria Secretaria de Estado de Fazenda, a
perda anual máxima com a medida é de aproximadamente
R$4.900.000,00, considerando todas as operações interestaduais do
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setor, com base no ano de 2003. Esse montante representa cerca
de 0,04% da receita tributária arrecadada em 2003. Cabe salientar
que os Regimes Especiais em questão abrangem apenas três
empresas do setor e se referem especificamente às vendas para o
Estado do Rio de Janeiro, correspondendo a um impacto menor que o
calculado pelo estudo anteriormente citado.

De acordo com o parecer da Superintendência de Tributação,
contudo, não há perda na arrecadação de ICMS no Estado, "uma vez
que esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado pelo Estado
do Rio de Janeiro, que tornou inviável as vendas do contribuinte
requerente para aquele Estado". Nesse caso, o Regime Especial não
contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mais importante do que avaliar o impacto na arrecadação (que não
chega a ser significativo), em virtude do benefício concedido pelo
Estado vizinho ou, ainda, em virtude da resposta do nosso Estado a
esse benefício, é examinar as perdas para a economia mineira. A
razão disso é a indiscutível posição de destaque que o café assume
na produção do Estado. Segundo previsão da Associação Brasileira
da Indústria de Café - ABIC -, a produção de café beneficiado na safra
2004-2005 de Minas Gerais chegará a 18.660 sacas de 60 Kg, quase
metade de toda a produção prevista para o Pais. Salienta-se que a
empresa beneficiária do Regime Especial ocupa o 70 lugar na relação
das 100 maiores Indústrias de Café Associadas da ABIC em junho de
2004, sendo a empresa mineira melhor classificada. Desse modo, a
defesa da nossa economia é o maior argumento para a aprovação do
regime especial, uma vez que as conseqüências da perda de um
mercado consumidor como o Estado do Rio de Janeiro podem ser
graves em termos de queda na renda e no nível de emprego do setor.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n° 1/2004, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 1/2004, nos termos do

art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
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Tributação n° 1/2004 à empresa Café Bom Dia Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 70
da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Ivair Nogueira - Sebastião

Helvécio - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 301/2004 -

RET N° 3/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha os expedientes relativos aos regimes especiais de
tributação concedidos às empresas Café Bom Dia Ltda., Café Três
Corações S.A. e Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A., em cumprimento do disposto no art. 7 0 da
Lei n° 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/11/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 13.

Desmembrada a proposição em três processos, passamos a emitir o
parecer relativo ao Regime Especial de Tributação n° 3/2004.
concedido à empresa Café Três Corações S.A.

Fundamentação
A Lei n° 15.292, de 2004, estabelece, em seu art. 70, que o Poder

Executivo poderá adotar medidas de proteção da economia do
Estado, reduzindo a carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. Esse Regime Especial, conforme determina o
mesmo artigo, deverá ser ratificado pela Assembléia Legislativa no
prazo de 90 dias. Por essa razão, foi enviado a esta Casa, por meio
da mensagem acima citada, o despacho do Secretário de Estado de
Fazenda aprovando o Regime Especial em exame, bem como parecer
da Superintendência de Tributação fundamentando sua concessão e
os demais documentos exigidos pelo Decreto n° 43.880, de 28/9/2004,
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que regulamentou o referido dispositivo.
Em 29/7/2004. a empresa Café Três Corações S.A. requereu à

Secretaria de Estado de Fazenda regime especial nas operações de
saída de café torrado e moído para o Estado do Rio de Janeiro,
retroativo à data de vigência do Decreto n° 35.528. de 27/5/2004.
editado por esse Estado. Por esse decreto, com efeito a partir de lO de
maio, o Estado do Rio de Janeiro concede redução na carga tributária
para 7% nas operações internas de café torrado ou moído produzido
em estabelecimento industrial localizado no Estado. Para o café
proveniente do restante do País, a alíquota é de 18 170, acrescida de
1% destinado ao Fundo de Amparo à Pobreza. A empresa afirma que
possui diversos clientes localizados no Estado do Rio de Janeiro. Por
essa razão, solicitou o Regime Especial.

O regime especial foi concedido à empresa requerente em outubro
deste ano, retroativo a 1° de maio. ficando assegurado crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de café torrado e moído destinada ao Estado do Rio de Janeiro.
Entre as condições impostas à empresa estão a vedação de
aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados com as
operações de que trata o Regime e a elaboração de demonstrativo
mensal sobre elas.

O benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, além de
propiciar condições claramente privilegiadas ao café torrado ou moído
produzido internamente, fere frontalmente o disposto no art. 152 da
Constituição da República. O referido dispositivo veda aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

Tendo como finalidade o restabelecimento das condições de
concorrência no mercado cafeeiro, o Regime Especial pretendido se
justifica. Entretanto, para sua concessão há que observar os requisitos
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme o
disposto no seu art. 14, a concessão de beneficio de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e atender
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 0 mesmo artigo
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determina ainda a demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não
afetará as metas de resultados fiscais, ou estar acompanhada de
medidas de compensação, por meio do aumento de receita. No
segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem
implementadas as medidas de compensação tributária.

Segundo estimativas da própria Secretaria de Estado de Fazenda, a
perda anual máxima com a medida é de aproximadamente
R$4.900.000,00, considerando todas as operações interestaduais do
setor, com base no ano de 2003. Esse montante representa cerca de
0,04% da receita tributária arrecadada em 2003. Cabe salientar que
os Regimes Especiais em questão abrangem apenas três empresas
do setor e se referem especificamente às vendas para o Estado do
Rio de Janeiro, correspondendo a um impacto menor que o calculado
pelo estudo acima citado.

De acordo com o parecer da Superintendência de Tributação,
contudo, não há perda na arrecadação de ICMS no Estado, uma vez
que esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado pelo Estado
do Rio de Janeiro, que tornou inviável as vendas do contribuinte
requerente para o Estado. Nesse caso, o Regime Especial não
contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mais importante do que avaliar o impacto na arrecadação (que não
chega a ser significativo) em virtude do benefício concedido pelo
Estado vizinho ou, ainda, em virtude da resposta do nosso Estado a
esse benefício, é examinar as perdas para a economia mineira. A
razão disso é a indiscutível posição de destaque que o café assume
na produção do Estado. Segundo previsão da Associação Brasileira
da Indústria de Café - ABIC -, a produção de café beneficiado na safra
2004-2005 de Minas Gerais chegará a 18.660.000 sacas de 60Kg,
quase metade de toda a produção prevista para o País. Salienta-se
que a empresa beneficiária do regime especial ocupa o 8° lugar na
relação das 100 maiores indústrias de café associadas da ABIC em
junho de 2004, sendo a 2 empresa mineira melhor classificada.
Desse modo, a defesa da nossa economia é o maior argumento para
a aprovação do regime especial, uma vez que as conseqüências da
perda de um mercado consumidor como o Estado do Rio de Janeiro
podem ser graves em termos de queda na renda e no nível de
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emprego do setor.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de
Tributação n° 3/2004, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 3/2004, nos termos do

art. 70 da Lei n° 15.292. de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 3/2004 à empresa Café Três Corações S.A., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7°
da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 70 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Márcio

Kangussu - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 301/2004 -

RET N° 7/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha os expedientes relativos aos Regimes Especiais de
Tributação concedidos às empresas Café Bom Dia Ltda., Café Três
Corações S.A. e Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A., em cumprimento do disposto no art. 7° da
Lei n° 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/11/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 13.

Desmembrada a proposição em três processos, passamos a emitir o
parecer relativo ao Regime Especial de Tributação n° 1/2004,
concedido à empresa Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A.

Fundamentação
A Lei n° 15.292, de 2004, estabelece, em seu art. 70 , que o Poder
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Executivo poderá adotar medidas de proteção da economia do
Estado, reduzindo a carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. Esse Regime Especial, conforme determina o
mesmo artigo. deverá ser ratificado pela Assembléia Legislativa no
prazo de 90 dias. Por essa razão, foi enviado a esta Casa, por meio
da mensagem anteriormente citada, o despacho do Secretário de
Estado de Fazenda aprovando o Regime Especial em exame, bem
corno parecer da Superintendência de Tributação fundamentando sua
concessão e demais documentos exigidos pelo Decreto n° 43.880, de
28/9/2004, que regulamentou o referido dispositivo.

Em 27/7/2004. a empresa Segafredo Zanetti Brasil Comercialização
e Distribuição de Café S.A. requereu à Secretaria de Estado de
Fazenda regime especial nas operações de saída de café torrado e
moído para o Estado do Rio de Janeiro, retroativo à data de vigência
do Decreto n° 35.528. de 27/5/2004, editado por aquele Estado. Por
esse decreto, com efeitos a partir de lO de maio, o Estado do Rio de
Janeiro concede redução na carga tributária para 7% nas operações
internas de café torrado ou moído produzido em estabelecimento
industrial localizado naquele Estado. Para o café proveniente do
restante do País, a aliquota é de 18%, acrescida de 1% destinado ao
Fundo de Amparo à Pobreza.

O Regime Especial foi concedido à empresa requerente em outubro
deste ano, retroativo a 1° de maio, ficando assegurado crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de café torrado e moído destinada ao Estado do Rio de Janeiro.
Entre as condições impostas à empresa estão a vedação de
aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados com as
operações de que trata o Regime e a elaboração de demonstrativo
mensal sobre elas.

O benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, além de
propiciar condições claramente privilegiadas ao café torrado ou moído
produzido internamente, fere frontalmente o disposto no art. 152 da
Constituição da República. O referido dispositivo veda aos Estados.
ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
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procedência ou destino.

Tendo como finalidade o restabelecimento das condições de
concorrência no mercado cafeeiro, o Regime Especial pretendido se
justifica. Entretanto, para sua concessão há que observar os requisitos
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme o
disposto no seu art. 14, concessão de benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e atender
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo
determina ainda a demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas
de resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.

Segundo estimativas da própria Secretaria de Estado de Fazenda, a
perda anual máxima com a medida é de aproximadamente
R$4.900.000,00, considerando todas as operações interestaduais do
setor, com base no ano de 2003. Esse montante representa cerca de
0,04% da receita tributária arrecadada em 2003. Cabe salientar que
os Regimes Especiais em questão abrangem apenas três empresas
do setor e se referem especificamente às vendas para o Estado do
Rio de Janeiro, correspondendo a um impacto menor que o calculado
pelo estudo citado.

De acordo com o parecer da Superintendência de Tributação,
contudo, não há perda na arrecadação de ICMS no Estado, "uma vez
que esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado pelo Estado
do Rio de Janeiro, que tornou inviável as vendas do contribuinte
requerente para aquele Estado". Nesse caso, o Regime Especial não
contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mais importante do que avaliar o impacto na arrecadação (que não
chega a ser significativo) em virtude do benefício concedido pelo
Estado vizinho ou, ainda, em virtude da resposta do nosso Estado a
esse benefício, é examinar as perdas para a economia mineira. A
razão disso é a indiscutível posição de destaque que o café assume
na produção do Estado. Segundo previsão da Associação Brasileira
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da Indústria de Café - ABIC -, a produção de café beneficiado na
safra 2004-2005 de Minas Gerais chegará a 18.660 sacas de 60kg.
quase metade de toda a produção prevista para o País. Salienta-se
que a empresa beneficiária do Regime Especial ocupa o 27° lugar na
relação das 100 maiores Indústrias de Café Associadas da ABIC em
junho de 2004. Desse modo, a defesa da nossa economia é o maior
argumento para a aprovação do regime especial, uma vez que as
conseqüências da perda de um mercado consumidor como o Estado
do Rio de Janeiro podem ser graves em termos de queda na renda e
no nível de emprego do setor.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n° 7/2004. por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 7/2004. nos termos do

art. 7° da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 7/2004 à empresa Segafredo Zanetti Brasil
Comercialização e Distribuição de Café S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7° da Lei n°
15.292. de 5 de agosto de 2004.

Art. 70 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Ivair Nogueira - Sebastião

Helvécio - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.819/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Bejani. o Projeto de Lei n'

1.819/2004 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Bruno
Vianna, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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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 citado Instituto, fundado em 2000, tem como finalidade precípua

prestar serviços de educação, saúde e outros na área de assistência
social direcionados ao portador de múltipla deficiência sensorial.

Para alcançar suas metas, promove campanhas, cursos, seminários
e outras ações que visem à prevenção da deficiência. Presta,
também, orientação e apoio aos seus familiares, principalmente, dos
cegos e surdos-mudos.

Dessa maneira, pretende contribuir para o crescimento pessoal e
social dos assistidos, aumentando suas chances de integração na
comunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em turno único,

do Projeto de Lei n° 1.819/2004.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI NÚ 1.743/2004
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

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

tem por objetivo alterar a Lei n° 11.520, de 13/7/94, que dispõe sobre
o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR.

Cumpridas as formalidades regimentais, a matéria foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

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

Fundamentação
O projeto em pauta visa alterar a lei que criou o Fundo de

Assistência ao Turismo - FASTUR -, prorrogando o prazo para a
concessão de financiamentos, que expira este ano, e promovendo
adequações em seu texto, em conformidade com as atuais diretrizes
da administração pública estadual.
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O projeto propõe desvincular o FASTUR do Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo Estadual e vinculá-lo apenas à
Política Estadual de Turismo, dando uma amplitude maior aos seus
propósitos. O parágrafo único do art. 50 da Lei n° 11520, de 1994,
estabelece que o prazo para a concessão de financiamento é de dez
anos, contados da data de sua vigência, sendo facultado ao Poder
Executivo propor sua prorrogação. E exatamente isso o que, agora,
está sendo proposto, por um período de dez anos.

Prevê ainda a proposição em tela que o órgão gestor do Fundo
passe a ser a Companhia de Desenvolvimento Econômico -
CODEMIG -, em razão da extinção da TURMINAS, anterior gestora do
FASTUR.

Por fim, outra proposta de modificação importante é que as
entidades de direito público deixem de ser beneficiárias do Fundo, que
passaria a atender apenas às pessoas jurídicas de direito privado.

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o
último dispositivo é incompatível com o tratamento dispensado ao
turismo pela ordem jurídico-constitucional. A preservação do
patrimônio histórico e cultural e a promoção da educação para o
turismo, por exemplo, ficariam prejudicadas caso a modificação
proposta fosse mantida na forma original. Dessa forma. essa
Comissão aprovou a Emenda n° 1, que estabelece que poderão ser
beneficiárias das operações de financiamento com recursos do Fundo
as pessoas jurídicas cujas atividades se enquadrem nos objetivos da
Política Estadual de Turismo. Tal emenda confere alcance maior aos
propósitos do Fundo e sana o vício contido no texto original da
proposição.

Quanto ao mérito, temos a dizer que as medidas propostas
beneficiariam e promoveriam o incremento de toda a cadeia produtiva
do turismo, por ampliar a abrangência da atuação do Fundo. Ao
contrário de outras propostas legislativas que buscam beneficiar
setores específicos de nossa economia ou algumas regiões
específicas do Estado, o FASTUR tem um aspecto importante que é
sua abrangência geral, que inclui as múltiplas interfaces que o turismo
tem com os diversos setores da economia nos mais diversos rincões
de Minas Gerais, onde a "indústria do turismo" esteja presente.

Conclusão
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Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto

de Lei n° 1.743/2004 no 10 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relatora - Biel Rocha.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.837/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, e, da
Comissão autora, parecer por sua aprovação, tal como apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, c/c O art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de aprovar a alienação de treze porções

de terras devolutas rurais situadas em municípios diversos.
Os processos de alienação, instruídos pelo Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - ITER-MG - obedecerão ao disposto no art.
30 da Lei n° 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei n° 11.401,
de 1994, ou seja, as terras serão efetivadas mediante compra
preferencial pelo legítimo posseiro, pelo preço de mercado, o qual,
além disso, deverá cobrir os gastos decorrentes da instrução do
respectivo processo.

Desta forma, evidencia-se que a transferência de domínio dos
imóveis não acarretará repercussão financeira ou orçamentária aos
cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n°1.837/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 2004.
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Ermano Batista, Presidente e relator - Sebastião Helvécio -

Márcio Kangussu - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.866/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na condição de Governador do Estado.
fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 278/2004, o projeto
de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter a Jacy Belan e sua mulher o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça o examinou preliminarmente,
considerando-o jurídico constitucional e legal.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, d". do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno edificado

com área de 2.000m 2 , situado na localidade denominada Cabeceira
do Maranhão ou Residência, no Distrito de Alvorada, Município de
Carangola, conforme escritura pública registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Carangola, sob o n° 1.195. a fls.
261 do Livro 3.

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado por Jacy
Belan e sua mulher, no ano de 1967, para instalação de uma escola
estadual, que foi desativada em 1998, quando ocorreu a sua
municipalização e transferência de sede. Considerando que o bem
público se encontra ocioso e não havendo planos para o seu
aproveitamento por parte da Secretaria de Estado da Educação, à
qual está vinculado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
manifesta-se favoravelmente à pretendida reversão.

Posto isso, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, requisito da transação ora analisada.

decorre da exigência fixada pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente pelo § 2 0 do art. 105.

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesas
para os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária, pois,
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devidamente autorizado por este parlamento, não necessita ser
incluído no orçamento, vindo a representar apenas uma mudança no
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de

Lei n° 1.866/2004.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Adalclever

Lopes - Vanessa Lucas.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.867/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na qualidade de Governador do Estado
em exercício, fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 279/2004,
contendo o projeto de lei em exame, que visa a autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Oliveira.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma apresentada.

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
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que ele possa fazer reverter ao Município de
Oliveira o imóvel constituído de terreno com área de 1.908,00m2,
situado na Rua José Maia, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na sede
desse município.

De acordo com esclarecimentos do Poder Executivo, o bem foi
incorporado ao patrimônio do Estado em 1977, para que ali fosse
instalada a sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, PMMG,
o que de fato não ocorreu. Não havendo planos para o seu
aproveitamento por parte da PMMG, à qual o imóvel está vinculado, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se
favoravelmente à transferência do seu domínio por não possuir
projetos para utilizá-lo.

rÀ'
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A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei

Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial
no § 2° de seu art. 105. ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

1.867/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista. Presidente e relator - Vanessa Lucas - Antônio Júlio

- Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.868/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na condição de Governador do Estado,
remeteu a esta Casa, por via da Mensagem n° 280/2004, o projeto de
lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter a Maria Faria Leite o imóvel que menciona.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente o
projeto e o considerou jurídico, constitucional e legal na forma
apresentada.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c art. 102, Vil,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel mencionado no projeto em exame é um terreno edificado,

com 2.000m2 de área, situado no Distrito de Lacerdinha, no lugar
denominado Aterro Grande, Município de Carangola, conforme a
escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Carangola, com o n° 28.736, a f Is. 180 do Livro 3-AN.

Cumpre ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado por
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Maria Faria Leite e seu marido, no ano de 1967. para que nele
fosse instalada uma escola estadual; entretanto, a escola foi
desativada em 1998. Considerando a falta de demanda escolar no
local e a inexistência de finalidade para a utilização do imóvel, a
Secretaria de Estado de Educação, à qual ele está vinculado.
manifesta-se favoravelmente à sua reversão aos antigos proprietários.

Isso posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, requisito para a transação ora analisada,

decorre da exigência fixada pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal, especialmente pelo § 2° do seu art. 105.

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesa
para os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária, pois,
devidamente autorizado por este parlamento, não necessita ser
incluído no orçamento, constituindo apenas uma mudança no ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado.

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

1.868/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Júlio - Vanessa Lucas.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.869/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na condição de Governador do Estado,
fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 281/2004, o projeto
de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de lpuiúna o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice 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. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
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Município de Ipuiúna o imóvel constituído pelo terreno com área
de 420,00m 2 . situado no Loteamento Primavera, nesse município. Em
atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o donatário está destinando o imóvel à instalação de
órgãos públicos municipais.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2° de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.869/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Antônio Júlio

- Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.877/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 28212004, o Governador do Estado em
exercício, Deputado Mauri Torres, fez remeter a esta Casa o projeto
de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Sabinópolis 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.

Agora, cabe 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
O imóvel a que se refere a proposição é representado por terreno

com área de 10.000,00m 2, que será utilizado pelo Município donatário
para a regularização de ocupação, urbanização, reorganização da
área e implantação de redes de água e esgoto.

Dessa forma, está assegurado um dos principais requisitos para
doação de imóvel do Estado: o atendimento ao interesse público.

A medida proposta está determinada pela Lei Federal n° 4.320, de
1964, 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, cujo § 2° do art. 105
estatui que a movimentação dos valores componentes do ativo
permanente do Estado deve ser realizada somente se houver
autorização explícita do Legislativo.

Além do mais, ela não ocasiona aumento da despesa nem
incremento de receita nas contas públicas, não causando, 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, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.877/2004.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Vanessa Lucas - Antônio Júlio

- Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.879/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na qualidade de Governador do Estado,
fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 284/2004, o projeto
de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Tapiraí os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e lhe
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apresentou a Emenda n° 1, vem ela agora a este órgão colegiado
para ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e
orçamentária, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Tapiraí os imóveis constituídos de um terreno com área
de 350m2 . situado no Distrito de Altolândia, nesse município, e de
outro com área de 400m 2, também localizado nesse município, onde
funcionam hoje postos de saúde. Sendo do município a
responsabilidade de gestão das unidades de saúde ali instaladas. o
Estado pretende transferir-lhe o domínio dos bens para que o ente
federativo local possa melhor administrá-los e conservá-los.

Cumpre ressaltar que integra os autos do processo cópia da Nota
Técnica n° 59, na qual se fez constar, além de características
importantes atinentes ao próprio público, a manifestação favorável do
Secretário de Planejamento e Gestão, tendo em vista o fato de a
Secretaria de Saúde, à qual os imóveis estão vinculados, ter
concordado com a sua transferência ao município.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 1 de
seu art. 105, segundo o qual a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário nem ter repercussão na lei orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a reversão
dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese do não-atendimento
do objetivo fixado.

Releva mencionar, finalmente, que a emenda apresentada pela
Comissão anterior tem por único objetivo retificar dados cadastrais
dos referidos bens.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

1.879/2004 no 10 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Vanessa

Lucas - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.558/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Resplendor o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno na forma apresentada; agora,
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos dos arts. 102, VII. e 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído de terreno

com área de 1.200m2, situado na Rua Eduardo Menecussi, no
Município de Resplendor, o qual será destinado ao funcionamento de
instituições que lidam com crianças e adolescentes.

A autorização legislativa decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n 8.666, de 1993,
e no § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

Vale mencionar, ainda, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei prevê, no art. 2 1, a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese de não-
atendimento do objetivo fixado.

Em decorrência do exposto, reitera-se o parecer emitido no 1° turno
por esta Comissão: a matéria em tela satisfaz os preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens estatais, pois, além
de atender ao interesse da coletividade, não acarreta despesas para o
erário.

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

1.558/2004, no 20 turno.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Sebastião
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Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.614/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Governador do Estado e tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Padre
Paraíso o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno tal como apresentada. retorna a proposição a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Padre Paraíso o imóvel constituído de
terreno com área de 2.880m 2 , situado no Bairro Bom Jesus, nesse
município, com o propósito de ali se construir um centro cultural e
educacional com finalidades sociais.

Tal autorização possui como fundamento o disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, no 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 no § 2°
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.

Reitera-se o parecer exarado anteriormente por esta Comissão: a
proposta contida no projeto de lei não ocasiona aumento de despesa
nas contas públicas, vale dizer, não gera impacto no orçamento do
Estado, muito embora represente redução no ativo permanente do
balanço patrimonial.

Tendo em vista essa explanação, não há óbice à aprovação da
matéria.

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

1.614/2004, no 2° turno.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N`41/2003
Comissão de Redação

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa,
tendo como primeiros signatários os Deputados Roberto Carvalho e
Chico Simões, a Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003 tem
por objetivo alterar os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno,
vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 41/2003
Altera os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar,

região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas
por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar o
planejamento, a organização e a execução de funções públicas de
interesse comum.

Art. 43 - Considera-se função pública de interesse comum a
atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Município,
isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros Municípios
integrantes da região metropolitana.

§ 10 - A gestão de função pública de interesse comum será
unificada.

§ 20 - As especificações das funções públicas de interesse comum
serão definidas na lei complementar que instituir região metropolitana,
aglomeração urbana e microrregião.

Art. 44 - A instituição de região metropolitana se fará com base nos
conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma
de parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados ou fatores,
dentre outros, objetivamente apurados:

- população e crescimento demográfico, com projeção qüinqüenal:
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II - grau de conurbação e movimentos pendulares da
população;

III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento:
IV - fatores de polarização;
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais Municípios,

com implicação no desenvolvimento da região.
§ 1° - Lei complementar estabelecerá os procedimentos para a

elaboração e a análise do parecer técnico a que se refere o "caput"
deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei
complementar de instituição de região metropolitana.

§ 2 < - A inclusão de Município em região metropolitana já instituída
será feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em
conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjunto de
Municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de
continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções
urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole
regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta
permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.

Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:
- uma Assembléia Metropolitana;

II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:
III - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e

executivo:
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ l' < - A Assembléia Metropolitana constitui o órgão colegiado de

decisão superior e de representação do Estado e dos municípios na
região metropolitana, competindo-lhe;

- definir as macrodiretrizes do planejamento global da região
metropolitana;

II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus
membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2 0 - Fica assegurada, para fins de deliberação, representação
paritária entre o Estado e os Municípios da região metropolitana na
Assembléia Metropolitana, nos termos de lei complementar.



§ 3C - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana ao qual
compete:

- deliberar sobre o planejamento e a execução das funções
públicas de interesse comum:

li - elaborar a programação normativa da implantação e da
execução das funções públicas de interesse comum:

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da região metropolitana:

IV - aprovar as regras de compatibilização entre o planejamento da
região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder
público para a região;

V - deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano.

§ 40 - Fica assegurada a participação de representantes do Estado,
dos Municípios da região metropolitana e da sociedade civil
organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano.

Art. 47 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana, em
consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Art. 48 - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de
Municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade
das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomende
ação coordenada dos entes públicos.

Parágrafo único - A instituição de aglomeração urbana obedecerá,
no que couber, ao disposto no art. 44.

Art. 49 - Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios
limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais e
socioeconômicos que exija planejamento integrado com vistas a criar
condições adequadas para o desenvolvimento e a integração regional.

Art. 50 - O Estado compatibilizará a organização administrativa
regional de seus órgãos da administração direta e indireta com as
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.

r- -i
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Maria Olívia. Presidente - Dimas Fabiano. relator - Doutor
Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 79/2004

Comissão de Redação
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa,

tendo como primeira signatária a Deputada Jõ Moraes, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 79/2004 dispõe sobre a realização de
referendo para desestatização de empresa distribuidora de gás
canalizado e dá outras providências.

Aprovada no 2: turno, na forma do vencido no 1 turno, vem agora a
proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1' do art. 268
do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N' 79/2004
Altera o inciso VIII do art. 10 e os § 15 e 17 do art. 14 da

Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°_O inciso VIII do art. 10 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 — ( ... )
VIII - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços

locais de gás canalizado, na forma da lei;".
Art. 2° - Os § 15 e 17 do art. 14 da Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:
"Art.14—(...)
§ 15 - Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa

o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura
societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa
pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou
indireto dessas entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de
ações para entidade sob controle acionário do poder público federal,
estadual ou municipal.

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado

-_-
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prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, -
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de
saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será
submetida a referendo popular.".

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.385/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.385/2004, de autoria do Deputado Gustavo

Valadares, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação
Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO - o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no l ' turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.385/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Brasileira

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO - o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação

Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO - o imóvel localizado na Av. do Contorno, 4.777, Bairro
Serra, em Belo Horizonte, registrado sob o n° 9.252, a fls. 95 do livro
3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da ABRAÇO.

Art. 20 - A escritura da doação de que trata esta lei conterá cláusulas
de:

- impenhorabilidade do imóvel;



II - inalienabilidade do imóvel;
III - reversão do imóvel ao doador no caso de dissolução da entidade

donatária ou de paralisação de suas atividades por mais de um ano.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
1.855/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.855/2004, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a participação de empresa do Sistema
PETROBRAS no capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais
- GASMIG -, altera a Lei n° 11.021, de 11 de janeiro de 1993, e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.855/2004
Autoriza a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a

associar-se com empresa do Sistema PETROBRAS para a gestão da
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG - e altera a Lei n°
11.021, de 11 de janeiro de 1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -

autorizada a associar-se e celebrar acordo de acionistas, nos termos
desta lei, com empresa do Sistema PETROBRAS para a gestão da
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se empresa
do Sistema PETROBRAS a Petróleo Brasileiro S.A. ou qualquer de
suas subsidiárias diretas ou indiretas e a Petrobras Gás S.A. -
GASPETRO - ou qualquer de suas subsidiárias.

Art. 2° - Para os fins do disposto no "caput" do art. 1°, a CEMIG
poderá alienar ações representativas do capital social da GASMIG,
desde que mantenha a propriedade de 50% (cinqüenta por cento)
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mais uma do total de ações com direito a voto.
Parágrafo único - Cabe à CEMIG estabelecer o preço de venda das

ações a que se refere o 'caput" deste artigo, conforme laudos de
avaliação econômico-financeira elaborados especificamente para esse
fim.

Art. 3° - A subscrição pela CEMIG do acordo de acionistas a ser
celebrado nos termos desta lei fica condicionada à aquisição pela
empresa do Sistema PETROBRAS de, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) das ações do capital social da GASMIG.

Art. 4° - O acordo de acionistas de que trata esta lei será celebrado
com a observância das seguintes disposições:

- a CEMIG indicará a maioria dos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal e da Diretoria da GASMIG;

II - o Conselho de Administração da GASMIG será composto por
nove membros, devendo o acordo fixar em, no máximo, quatro o
número de membros, além dos respectivos suplentes, a serem
indicados e eleitos pela empresa do Sistema PETROBRAS:

III - o Conselho Fiscal terá, no mínimo, três e, no máximo, cinco
membros, devendo o acordo fixar em, no máximo, um o número de
membros, além do respectivo suplente, indicados e eleitos pela
empresa do Sistema PETROBRAS:

IV - a Diretoria Executiva da GASMIG será composta por cinco
membros, devendo o acordo fixar em, no máximo, dois o número de
membros a serem indicados e eleitos pela empresa do Sistema
PETROBRAS.

Art. 5° - È facultada a inclusão, no acordo de acionistas, de
cláusulas que estabeleçam:

- a adoção de voto conjunto nas deliberações sobre as seguintes
matérias:

a) alteração do estatuto social;
b) aprovação do planejamento estratégico e do orçamento:
c) tomada anual das contas dos administradores e deliberação sobre

as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
d) avaliação dos bens com que cada acionista concorrer para

formação do capital social, observadas as determinações legais;
e) transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e

liqüidação da GASMIG:
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f) autorização para a participação da GASMIG no capital de
outras sociedades, como acionista ou quotista;

g) autorização da emissão de debêntures ou quaisquer títulos de
dívida:

h) destinação dos lucros e política de distribuição de dividendos e
juros sobre o capital próprio;

i) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer
acordos, transações ou contratos entre a GASMIG e seus acionistas
titulares de ações com direito a voto ou com quaisquer controladoras,
controladas, coligadas ou empresas sob o controle comum das
acionistas:

j) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer
acordos, transações ou contratos de valor total superior àquele
estabelecido no estatuto social da GASMIG como de competência de
seu Conselho de Administração;

1) autorização para a criação e resgate de bônus de subscrição ou
obrigações assemelhadas;

m) abertura ou fechamento do capital social da GASMIG:
n) aumento ou redução do capital social, ressalvadas as hipóteses

em que o aumento de capital seja de competência do Conselho de
Administração, dentro dos limites do capital autorizado da GASMIG;

o) estabelecimento dos limites de competência, em moeda, do
Conselho de Administração para as deliberações a que se referem
determinadas matérias:

p) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de contratos de
aquisição de gás;

II - a outorga recíproca do direito de preferência na aquisição de
ações da GASMIG que a CEMIG ou a empresa do Sistema
PETROBRAS alienar, inclusive na hipótese de alienação do controle
da GASMIG, neste caso em igualdade de condições com a melhor
proposta apresentada na respectiva licitação;

III - o direito recíproco da CEMIG e da empresa do Sistema
PETROBRAS de venderem conjuntamente a terceiros as
participações acionárias que detiverem no capital social da GASMIG,
na hipótese de o direito de preferência a que se refere o inciso II deste
artigo não ser exercido por um dos acionistas, pelo mesmo preço e
nas condições constantes no aviso de alienação:
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IV - a obrigatoriedade da adesão de terceiros adquirentes de
ações da GASMIG ao acordo de acionistas, inclusive no caso de
alienação do controle da GASMIG pela CEMIG.

Parágrafo único - Se o acordo de acionistas incluir as prescrições
de que tratam os incisos II e lii deste artigo, prescreverá também que
o direito de preferência aí previsto não prevalecerá na hipótese de um
dos acionistas alienar suas ações para quaisquer de suas empresas
controladoras ou controladas ou para empresas sob seu controle
comum, bem como para membro do Conselho de Administração da
GASMIG.

Art. 6" - Será incluída no acordo de acionistas cláusula vedando à
CEMIG e à empresa do Sistema PETROBRAS a venda das
participações acionárias que detiverem na GASMIG pelo prazo de
sete anos contados da data da assinatura do acordo de acionistas,
sob pena de extinção dos direitos previstos no acordo.

Parágrafo único - O acordo de acionistas conterá cláusula prevendo
que a vedação a que se refere o "caput" deste artigo não se aplica na
hipótese de ocorrer o incremento de 3.500.000m" (três milhões e
quinhentos mil metros cúbicos) por dia na capacidade de transporte e
distribuição de gás no Estado em relação à capacidade existente na
data da assinatura do acordo.

Art. 70 - o acordo de acionistas preverá a perda de sua eficácia nas
seguintes hipóteses:

- redução da participação acionária do Sistema PETROBRAS para
percentual igual ou inferior a 20% (vinte por cento) das ações do
capital social total da GASMIG;

II - privatização da PETROBRAS ou de qualquer de suas empresas
subsidiárias ou controladas que seja titular de ações do capital social
da GASMIG, antes de decorridos sete anos da data da assinatura do
acordo de acionistas, salvo se ocorrer o incremento na capacidade de
transporte e distribuição de gás a que se refere o parágrafo único do
art. 60.

Art. 8° - Ficam a CEMIG e a GASMIG autorizadas a pactuar
convenção de arbitragem com a empresa do Sistema PETROBRAS
para solucionar disputas decorrentes dos acordos e dos contratos
celebrados para implementar a associação de que trata o art. 1° desta
lei.
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§ 1 - Ficam vedadas as decisões arbitrais com fundamento na

eqüidade ou com base nos usos e costumes.
§ 20 - A convenção de arbitragem a que se refere o "caput" deste

artigo preverá a perda de sua eficácia no caso de haver privatização
da PETROBRAS ou de qualquer de suas empresas subsidiárias ou
controladas que seja titular de ações do capital social da GASMIG,
antes de decorridos sete anos da data da assinatura do acordo de
acionistas, salvo se ocorrer o incremento na capacidade de transporte
e distribuição de gás a que se refere o parágrafo único do art. 6 0 .

Art. 9 - A GASMIG poderá outorgar à PETROBRAS o direito de
preferência na venda do gás natural comprado pela GASMIG, em
igualdade de condições com terceiros.

Art. 10—O 'caput" do art. 10 da Lei n° 11.021, de 11 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando-lhe
acrescentados os seguintes § 3 e 40:

"Art. 1° - A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -,
constituída por deliberação da assembléia geral de acionistas
realizada em 15 de julho de 1986, é uma sociedade anônima sob
controle indireto do Estado que tem por objeto a aquisição, o
armazenamento, o transporte, a transmissão, a distribuição e a
comercialização de gás combustível ou de subprodutos e derivados.

(...)
§ 30 - A GASMIG, sem prejuízo das atividades previstas no "caput",

poderá construir e operar sistemas de transporte e de distribuição de
gás, adquirir, fabricar e montar equipamentos e componentes, com o
objetivo de atender às demandas dos usuários, bem como executar
serviços de instalação e assistência técnica.

§ 4° - Para o estrito cumprimento das atividades do seu objeto
social, fica a GASMIG autorizada, mediante deliberação do Conselho
de Administração, a constituir subsidiárias e a participar, majoritária ou
minoritariamente, de outras empresas. observadas as normas gerais
federais pertinentes à concessão e permissão de serviços públicos.".

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 23/11/2004. as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria OUvia, notificando o falecimento do Sr. José

Renato Novaes, ocorrido em 20/11/2004, em João Pinheiro. ( - Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Cesar, notificando o falecimento do Sr. Cândido
de Lacerda, ocorrido em 16/11/2004, em Nova Serrana. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Eunice Lemos de Almeida Rossi, ocorrido em 21/11/2004, em Ouro
Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Maria da Glória Zucarelli Bonamichi, ocorrido em 15/11/2004, em Ouro
Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 96 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA. EM 24/11/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Luiz Fernando Faria
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Questões de ordem; suspensão e reabertura da
reunião - Correspondência: Mensagem n° 305/2004 (encaminha
proposta de alteração ao Projeto de Lei n° 1.892/2004), do
Governador do Estado - Ofícios - Questões de ordem; discurso do
Deputado Rogério Correia; questões de ordem - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.969

a 1.972/2004 - Requerimentos n os 3.631 a 3.644/2004 - Requerimento
do Deputado Alberto Pinto Coelho - Proposições não Recebidas:
Requerimentos do Deputado Doutor Ronaldo (2) - Comunicações:
Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 2 Parte (Ordem do
Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
deferimento - Requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - Questão de
ordem - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
deferimento; discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Marlos
Fernandes - Miguel Martini - 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 - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h115min, a lista

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

i a Parte
a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dimas Fabiano, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
- Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como Presidente da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, entendo que um dos
princípios estabelecidos na Constituição brasileira, que deve reger
nossa Federação, é o respeito aos direitos humanos. Apesar da
premissa de que não devemos, de forma alguma, discriminar
nenhuma manifestação, não podemos aqui aceitar a colocação de
faixas alusivas à questão da pena de morte, pois já existe uma
decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal de
que essa questão não pode sequer ser levada a plebiscito por ser um
dos princípios da Constituição e não poder ser revogada por ninguém.

A faixa sobre direitos humanos que foi covardemente levantada
agora, quando este Deputado se aproximou do microfone, ataca a
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, e não podemos permitir
isso. Esta Comissão tem cinco prerrogativas relacionadas aos direitos
humanos individuais, coletivos e políticos, e aquela faixa não pode
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ficar ali. Portanto solicito que a reunião seja suspensa para que
ela, assim como as alusivas à pena de morte, seja retirada.

E bom deixar claro que, se hoje há esse aumento de violência em
nossa sociedade, com índices assustadores de criminalidade, a
solução não será essa. Digo, com toda certeza, sem medo de errar,
como uma pessoa que foi eleita para esse parlamento por defender o
jogo democrático, que apenas combateremos essa criminalidade com
os direitos humanos.

Por coincidência, a Constituição Federal estabelece, como um dos
direitos humanos, a segurança pública e, como outro, a proteção à
infância, à juventude e à velhice. O meio ambiente equilibrado
também é um dos direitos sociais. A saúde e a educação são direitos
inalienáveis e coletivos.

Não podemos admitir que, neste Plenário, que, a duras penas,
construiu a democracia e teve Deputados cassados por perseguição
em 64, preguem faixas que neguem os direitos humanos.

Solicito que se suspendam os trabalhos por cinco minutos e que a
reunião seja reaberta após serem retiradas as faixas agressivas aos
direitos humanos, senão admitiremos a barbárie na sociedade e a lei
de talião do olho por olho e dente por dente. Como dizia o reverendo
batista Martin Luther King, com a lei do olho por olho, viveremos em
uma sociedade de cegos, porque não se combate a violência com a
violência e o mal com o mal. Não se consegue solucionar problema
nenhum em uma sociedade que não esteja sob o império das leis e do
jogo democrático.

Não temos condições de dar continuação a esta reunião com essas
faixas alusivas à pena de morte e com aquela, que foi covardemente
dobrada, alusiva aos direitos humanos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
parabenizo a população de Venda Nova e todos aqueles que aqui
compareceram nesta tarde para acompanhar esta sessão legislativa.
Parabéns ao cidadão que, não suportando a indignidade e a revolta
perante a insegurança pública, veio à Assembléia Legislativa cobrar
dos Deputados uma posição firme sobre essa questão.

Quanto a questão da faixa que se encontrava ao meu lado
esquerdo, referente à Comissão de Direitos Humanos, a sua retirada
não foi uma questão de covardia, pois essa orientação partiu deste
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Deputado, para que a população demonstrasse respeito aos
parlamentares desta Casa.

Aquela outra faixa à esquerda é extremamente respeitosa e, acima
de tudo, expressa o que o cidadão deseja, gozando de uma
prerrogativa constitucional. A pena de morte está decretada, pois as
taxas de homicídio que vêm ocorrendo nos finais de semana são
assustadoras. Seria hipocrisia tirar essa faixa em que está escrito que
a pena de morte é para o cidadão. Para o trabalhador, pessoa de
bem, honesta e honrada, que vai à luta para ganhar o seu dinheiro, foi
decretada a pena de morte pelo bandido. Infelizmente, o Estado
democrático de direito, o poder público constituído em suas três
esferas, não tem conseguido dar segurança ao cidadão. O direito de ir
e vir e o direito sagrado à vida constam nas cláusulas pétreas. Esse
cidadão veio dizer um basta e exigir segurança já, pois não agüenta
mais ficar de braços cruzados. O povo veio cobrar os seus direitos na
Casa do povo, onde a democracia é a essência. Aqui o povo tem vez
e tem voz. Em respeito à Comissão de Direitos Humanos, orientei à
comissão organizadora que retirasse aquela faixa. Não se trata de um
ato de covardia, mas de respeito. E bom que todos os Deputados
desta Casa tomem conhecimento da indignação e da revolta dos
cidadãos que aqui se encontram. Não me refiro apenas aos cidadãos
que se deslocaram para esta Casa, mas à maioria esmagadora dos
cidadãos mineiros.

A Deputada Lúcia Pacífico foi assaltada ontem de forma brusca e
violenta. A violência atingiu o Plenário da Assembléia Legislativa.
Vários assessores e servidores foram vítimas desses bandidos. E. a
cada dia que passa, mais cidadãos estão sendo mortos nas mãos dos
contraventores.

Portanto, não há que falar em encerrar ou suspender a reunião por
causa de uma faixa. Essa faixa não agride nenhum parlamentar, não
agride o Governador ou os chefes de polícia, não agride ninguém. O
cidadão veio aqui desabafar, veio aqui dizer que não agüenta mais
ficar preso dentro de casa para não ser assaltado e morto. Aqui hoje,
Sr. Presidente, nas galerias, há pessoas que não apenas foram
vítimas de assalto, mas que perderam filhos nas mãos de bandidos,
perderam marido, pai e mãe. Até quando os Deputados desta Casa
vão ficar calados? Vieram aqui de forma respeitosa, cívica e
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democrática pedir o apoio de todos os Deputados desta Casa e
do próprio Deputado Durval Angelo. atual Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, ao Projeto de Lei n° 823, que prevê a vinculação
das taxas de Segurança Pública ao fundo estadual. Querem também
o apoio do Governador. Então fica aqui. Sr. Presidente, nosso pedido
no sentido contrário. Aquela faixa já foi retirada, mas a outra, não,
porque diz respeito ao direito à vida e à liberdade de expressão que
qualquer cidadão tem neste País.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Durval Angelo, vai suspender a reunião por 3
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Correspondência
- O Deputado Zé Maia, 1°-Secretário "ad hoc', lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 305/2004*

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, alteração no projeto de lei da
Proposta Orçamentária para o exercício de 2005, que contém o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

A alteração proposta acresce a receita em R$916.753.191.00
(novecentos e dezesseis milhões setecentos e cinqüenta e três mil,
cento e noventa e um reais) e equaliza a receita com a despesa,
demonstrando o esforço do meu Governo em equilibrar as contas
públicas, eliminando o déficit apresentado na proposta orçamentária,
da ordem de R$610.733.797,00.

O acréscimo na receita tem como justificativa:
- o crescimento da receita do Imposto Sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intemiunicipal e de Comunicação - ICMS
que, a partir de agosto de 2004, superou, significativamente. a
arrecadação até julho de 2004, utilizada como base para estimar o
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valor constante do projeto de lei da proposta orçamentária, em
tramitação nessa Casa:

- acréscimo da receita de dividendos, tendo em vista as atuais
negociações do Estado com a Companhia Energética de Minas Gerais
- CEMIG, relativamente ao contrato de financiamento da Conta de
Resultado a Compensar - CRC e, ainda, a alteração do 'Payout" sobre
o lucro líquido para distribuição de dividendos da empresa;

- a receita de aplicação financeira proveniente do ingresso dos
novos recursos;

- Cumpre destacar que, em cumprimento a dispositivos legais e
constitucionais, o acréscimo da receita repercute na despesa,
conforme demonstrado a seguir:

* - A Tabela do Demonstrativo foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.11.2004.

Destaco ainda que a despesa com ações e serviços públicos de
saúde não está sendo alterada, tendo em vista que os recursos
anteriormente alocados superam o percentual mínimo de aplicação.

Para melhor compreensão das modificações ocorridas, esta
mensagem se faz acompanhar de demonstrativo-resumo da receita e
da despesa e demais demonstrativos que refletem as alterações
acima propostas.

São essas as razões que me levam a solicitar o elevado exame de
seus Nobres Pares à presente Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei
n° 1.892/2004.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N' /2004
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2005.

Art. 1° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2005 estima a receita em R$23.958.281.023,00
(vinte e três bilhões, novecentos e cinqüenta e oito milhões, duzentos
e oitenta e um mil e vinte e três reais), e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
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forma da legislação em vigor.

Art. 30 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos li-A e ii-B desta lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto,
subatividade e desdobramento das operações especiais constante
nos anexos a que se refere o caput" deste artigo, integra esta lei na
forma de inciso deste artigo, identificado numericamente pela
respectiva codificação orçamentária.

Art. 5° - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$6.045.383.96200 (seis bilhões, quarenta e cinco milhões, trezentos
e oitenta e três mil . novecentos e sessenta e dois reais).

Art. 6° - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constante no Anexo III
desta lei.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento Fiscal, até o limite de 10% (dez por
cento) da despesa fixada no art. 10 desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput":
- as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos

sociais;
ii - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados,
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
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dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem
como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência:

V - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos municípios.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10°i (dez por cento) do valor
referido no art. 50 desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no "caput" as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 90 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o Plano
Plurianual de Ação Governamental às determinações desta Lei.

Art. 11 - Esta lei vigorará no exercício de 2005, a partir de 1° de
janeiro.

Observação: O quadro consolidado será disponibilizado
posteriormente.

- Publicar. A Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do
art. 205 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.860/2004, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Nelson Jobim, Presidente do STF, comunicando que essa
Corte negou referendo à medida cautelar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 3.124.

Do Sr. Carreira Machado, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando notas taquigráficas da manifestação proferida
pela Quarta Câmara Cível dessa Corte, em 11/11/2004.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópia de convênio realizado pela Pasta (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
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Interno.)

Do Sr. Osmar Antônio da Silva, Diretor-Presidente do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento. Pesquisas e Proteção ao Meio Rural -
IBDR -, encaminhando cópia de ofício enviado aos Governadores de
Estado objetivando a celebração de convênio com vistas à criação de
centrais de comercialização nos municípios, entre outras ações. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Myoshi Jomori, Promotor de Justiça, da Comarca de
Extrema, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.263/2004, da Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Ana Cristina da Silveira, Diretora de Gestão Participativa do
IGAM, solicitando que esta Casa indique membro suplente para
composição do CBH - Piracicaba.

Do Sr. Roberto Pereira, Detetive, de Poços de Caldas, solicitando a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004.)

Do Sr. Cláudio Hoffmann Jr., Chefe de Gabinete em exercício do
Deputado João Bonfim. confirmando a presença desse parlamentar no
Ciclo de Debates Em Defesa do Rio São Francisco.

Do Sr. Maurício Azêdo, Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa, agradecendo o voto de congratulações com a ABI pela
passagem do Dia da Imprensa, formulado por esta Casa a partir de
requerimento do Deputado Leonardo Moreira.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, agradeço a oportunidade

da questão de ordem, mas também gostaria de falar sobre o pessoal
que veio até aqui, de maneira ordeira, em defesa dos seus direitos de
segurança. Ninguém está aqui para agredir.

Estivemos reunidos com um grupo de comerciantes em Venda
Nova, há um mês e meio, antes da minha enfermidade, por isso
referendo as palavras do Deputado Sargento Rodrigues. Realmente,
todos estão buscando pacificamente os seus direitos e a sua
segurança. A sociedade, os empresários, os comerciantes e o cidadão
comum não agüentam mais a insegurança reinante naquela região.

Somos solidários a esse segmento. Pedimos a compreensão de
todos os colegas, porque essas pessoas vieram aqui exatamente para
pedir apoio. Se não forem compreendidos, a quem recorrerão? Pagam
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impostos, mas, infelizmente, não têm segurança.
Queremos, então, reforçar as palavras balizadas do Deputado

Sargento Rodrigues e pedir a compreensão do nobre colega Durval
Angelo, pois todos estão, de maneira ordeira, buscando segurança.

Tivemos conhecimento, aliás, de que uma irmã de um comerciante,
que tinha sido assaltado várias vezes, foi assassinada diante da
própria mãe. Esses fatos são estarrecedores e merecem o apoio
desta Casa em defesa da segurança do cidadão de Belo Horizonte, de
Minas e. principalmente, da região de Venda Nova. Estamos aqui para
somar esforços em defesa da necessidade de segurança para o
cidadão belo-horizontino.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também cumprimento
todos os que vieram à Assembléia Legislativa para levantar a bandeira
em defesa da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Essa
bandeira é importante e necessária.

Fui procurado, esta semana, por uma comissão de representantes
dos nossos cidadãos que estão aqui hoje nas galerias e haviam
procurado, inicialmente, o Deputado Sargento Rodrigues, para
trazerem o debate da segurança pública ao Plenário da Assembléia
Legislativa. E importante que façamos a discussão desse tema com a
nossa população, em especial com aquele setor mais preocupado
com a segurança pública.

Dou, assim, boas-vindas a todos. E uma satisfação debater esse
tema no Plenário da Assembléia Legislativa, com as galerias cheias,
pois se trata de um assunto que preocupa a imensa maioria do povo
mineiro e é, sem sombra de dúvida, o principal problema apontado em
qualquer pesquisa de opinião pública, não só em Minas Gerais, como
também em todo o Brasil.

Faço uma exposição sobre o que julgo necessário ser feito em prol
da segurança pública no nosso Estado, mais notadamente cito um
projeto de lei, que tramita nesta Casa, do Deputado Sargento
Rodrigues, que cria o fundo estadual de segurança pública. Trata-se
de um projeto de muita importância. Tive a honra de ser o relator
desse projeto na Comissão de Segurança Pública, da qual faço parte,
como também o Deputado Sargento Rodrigues. Evidentemente dei
parecer favorável a esse fundo.

Gostaria que esta reunião fosse o início de uma campanha pela
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aprovação do fundo estadual da segurança pública. Digo isso com
base em dados importantes, que devemos levar em consideração e
que eu e Rodrigues vimos levantando.

Para se ter uma idéia, este ano, o Governo do Estado já gastou com
segurança pública cerca de R$267.000.000.00, de uma despesa
prevista de mais de R$400.000.000,00. Daquilo que é cobrado para a
segurança pública, nem tudo foi destinado a esse setor. Uma boa
parte, mais precisamente 27% do que foi arrecadado, não foi gasta
com segurança pública. A existência de um fundo estadual de
segurança pública, Deputado Sargento Rodrigues, é importante para
que tenhamos a garantia de que tudo o que for arrecadado para essa
área seja realmente ali aplicado.

O projeto prevê, portanto, a existência de um fundo que resolverá
esse problema. O Deputado Sargento Rodrigues apresentará melhor
essa questão por se tratar de um projeto de sua autoria, mas posso
dizer que é um fundo que tem um conselho composto por membros do
Governo e da sociedade, que farão a fiscalização e tomarão as
decisões de quais são os setores essenciais da segurança pública
prioritários na distribuição dessa verba.

O projeto de lei é suprapartidário, pois engloba representações e
interesses de todos os partidos políticos desta Casa. Buscamos
soluções que incluem verbas orçamentárias para que a segurança
pública vire, de fato, uma prioridade dos Governos Federal, Estadual e
Municipais. Trazemos essa discussão ao Plenário a fim de reforçar a
necessidade de se encontrar uma solução para um problema que
aflige a todos.

Por isso essa discussão precisa ser feita e aprofundada nesta Casa.
Esse movimento marcará o início de uma campanha para que o
Fundo Estadual de Segurança Pública se torne realidade.

Evidentemente, ao defendermos segurança pública, defendemos
também direitos humanos. Uma coisa não se distingue da outra. São
duas questões que os brasileiros têm para si como caras e
necessárias. Portanto esse movimento recebe o apoio da maioria dos
Deputados desta Casa, se não de todos. Obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente. Deputadas,
Deputados, senhoras e senhores, público nas galerias, não poderia
deixar de solidarizar-me com os comerciantes do hipercentro, pois fui
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Vereador em Belo Horizonte e eleito Deputado Estadual por esta
mesma cidade.

Vejo positivamente este clamor que se inicia nesta Assembléia
Legislativa. Hoje os comerciantes e comerciários do hipercentro estão
sufocados, trabalhando tensos, porque a toda a hora um bandido
entra numa loja, rouba mercadorias e as vende na esquina para
piratas que atuam na região do hipercentro. Isso é muito triste.

Hoje, em Minas Gerais, há um déficit carcerário de mais de 18 mil
vagas. O Governador está tomando providências que vão ao encontro
das necessidades do hipercentro de Belo Horizonte. Mais de mil
bandidos, bandidões e ladrões do hipercentro estão soltos.
Infelizmente isso ocorre pela falta de vagas nas cadeias e nas
delegacias. São listas e listas de pessoas.

A Prefeitura de Belo Horizonte, juntamente com o Governo Estadual,
está tomando providências: câmeras estão sendo instaladas em
grande parte do hipercentro; mas apenas isso não resolve. O avanço
dos direitos humanos no Brasil é muito importante. Há 20 anos, pela
história do Brasil, sabemos que esses direitos foram negados.
Pessoas cometiam crimes e não pagavam por eles, não eram presas.
Os direitos humanos contribuíram muito para melhorar o Brasil. Mas
hoje o Brasil passa por uma fase de excesso de direitos e poucos
deveres a qual se reflete nas comunidades belo-horizontina, mineira e
brasileira.

A partir desse clamor inicial, poderemos discutir, nesta Assembléia
Legislativa, as obrigações dos cidadãos mineiros e brasileiros, porque
o povo já não agüenta. O cidadão honesto, que paga seus impostos
em dia, que luta para sustentar sua família, está preso em casa,
porque a barididagem está solta. Converso com policiais militares e
civis e sei que eles também estão com medo dos direitos humanos,
direitos esses que foram conquistados com suor e muita luta.
Atualmente os bandidos estão aproveitando dos direitos humanos,
das brechas nas leis que foram feitas também por esta Assembléia
Legislativa e pelo Congresso, para ficarem livres. Entram com
processo contra um policial que, por defender sua vida, muitas vezes
teve de usar a força física. e saem da cadeia rindo do Delegado e do
policial militar.

Sr. Presidente, como parlamentar e como cidadão mineiro e
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brasileiro, digo que devemos rediscutir as obrigações do Brasil,
devemos rediscutir as obrigações do cidadão. O cidadão de bem
sente-se acuado no Brasil. O comerciante de bem que paga os seus
impostos em dia tem o direito de receber segurança pública e ter os
seus direitos humanos respeitados. Quando vemos faixas como "Pena
de morte é para o cidadão", podemos imaginar que esse é um clamor
do cidadão mineiro solicitando proteção. As cadeias de barro são uma
pouca-vergonha. Hoje os bandidos estão "afronhados" com
advogados que aproveitam dessas leis, adquiridas com muito suor,
que tratam dos direitos humanos. Esses bandidos saem das prisões e
voltam a roubar, a bater no comerciante e a seqüestrar nossos filhos.
Devemos dar um basta nisso e discutir daqui para a frente não mais
direitos, mas sim obrigações do cidadão mineiro e brasileiro. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, estou aqui não somente
como parlamentar, mas também como representante das donas de
casa, que são um grande contingente da população. Como foi dito, fui
assaltada anteontem em frente à sede do movimento. Senti-me
impotente e quase tive um enfarte devido à maneira brutal como fui
agredida. Em nome da falta de segurança, venho ao microfone...
Estão aqui representantes do movimento Eu Sou pela Segurança
Pública, mães e pais de família. Já não dá para agüentar. A
criminalidade tem crescido tanto que não se pode sair às ruas nem de
casa. Esse é um verdadeiro descalabro.

Sr. Presidente, estou realmente emocionada. Precisei ir até ao
médico. Graças a Deus estou aqui firme! Quanto mais a coisa me
afronta, mais força tenho para lutar. Aliás, lutarei aqui.

Como cidadã engajada nas relevantes lutas sociais pela
consolidação de um Estado democrático, convido, nesta oportunidade,
os nobres colegas para uma reflexão responsável sobre a segurança
pública como dever do Estado.

Nobres colegas, vemos um crescente cerceamento dos direitos
fundamentais e constitucionais do cidadão em contraposição ao
aumento desenfreado dos índices de criminalidade, que verificamos,
em nosso dia-a-dia, em grande parte dos 853 municípios de Minas
Gerais e em todo o Brasil.

Caros colegas, não podemos compreender como eficaz uma política
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de segurança pública que não garanta ao cidadão o sagrado
direito de ir e vir. O cidadão belo -horizontino já não tem garantido o
direito constitucional de transitar pelas ruas da cidade, nem mesmo
segurança em seus próprios lares.

Quem de nós, que representamos uma parcela privilegiada da
população, não foi vítima ou não conhece uma vítima de assalto? Que
se apresente aquele ou aquela que afirme com responsabilidade que
as ruas de Belo Horizonte são seguras e que a população pode dormir
em paz.

Sr. Presidente, nobres colegas, não há um só entre nós que faça tal
afirmação. As ruas já não oferecem segurança alguma. A população
não pode dormir em paz, e o cidadão não pode ir nem vir com
tranqüilidade. Constatamos isso a todo o momento.

Devemos nos calar e nos conformar com esta situação? Devemos
nos apoiar em fundamentos teóricos para explicar a deterioração que
vemos em nossa sociedade? Ou devemos agir, como cabe ao agente
público, ao agente político, de forma a propor e cobrar a
implementação de medidas capazes de dar alguma resposta ao
cidadão que nos elegeu como seu representante nesta Casa?

E preciso. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, colocar o dedo na
ferida. E preciso desvestir a capa da hipocrisia social e enxergar as
coisas como elas são. E preciso rever o Código Penal? Pois então
vamos provocar essa revisão, vamos cobrar. E preciso implementar e
consolidar a união das polícias? Pois então vamos favorecer essa
unificação, para que ela ocorra de fato. E preciso construir mais
unidades penitenciárias? Pois então vamos exigir que sejam
construídas. Vamos estudar o orçamento. Vamos aprovar a
destinação de verbas. E preciso aumentar o efetivo das polícias? E
preciso incrementar o instrumental dessas polícias para o
empreendimento do combate ao crime? E preciso acolher uma
intervenção no Judiciário? E preciso apoiar o estabelecimento de um
plano de carreira para policiais, de modo que sejam bem treinados e
remunerados com dignidade? E preciso que façamos a nossa parte -
• mais do que a nossa parte. E preciso que reavaliemos, com critério
• responsabilidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o
verdadeiro dedo na ferida. O estatuto foi um avanço, isso é fato. A
proteção da criança e do adolescente é dever do Estado e papel da
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sociedade. Isso é fato. O estabelecimento de condições saudáveis
de desenvolvimento às nossas crianças é responsabilidade de todos
nós. Isso é fato.

Mas é preciso dar um tratamento isento de demagogia ao menor
infrator. E preciso pensar em políticas de recuperação do menor
infrator que se traduzam na verdadeira recuperação deste menor
infrator e na sua reinserção na sociedade. E preciso tratar esse
assunto com reflexões responsáveis e ações efetivas. O menor
infrator, hoje, está sob a guarda do crime organizado, e não sob a
guarda do Estado. Sras. e Srs. Deputados, não podemos ser
cúmplices desta situação. Estamos alimentando verdadeiros
monstros. Hoje são pivetes: amanhã serão os grandes criminosos.
Não podemos, como agentes políticos que somos, compactuar com
uma situação que coloca em risco a integridade física de cada cidadão
mineiro, seja nas ruas, seja em suas próprias casas. Não há mais
espaço para deixarmos as coisas como estão. Não podemos conviver
com um estado de coisas em que um policial, um agente de
segurança, faz vista grossa diante de um ato criminoso e argumenta
que não pode fazer nada porque o assaltante é menor e, se preso,
será solto em seguida.

Eu mesma fui vítima disso. Descrevi o que estava acontecendo, e o
Policial me disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente...

Não podemos conviver com um estado de coisas em que um policial
prende um criminoso duas vezes no mesmo dia. Isso mesmo,
senhores! Ouvi esse relato de um policial militar no exercício do seu
dever que, ao prender um assaltante em plena Av. Afonso Pena, às 6
horas da tarde, reconheceu-o como sendo o mesmo que ele prendera
às 12 horas.

Muito tem sido feito nesta Casa. Presto aqui o meu reconhecimento
a tantas ações já propostas pelos colegas parlamentares. O
Governador do Estado e seu secretariado também têm feito muito.
Todavia, convenhamos, nobres colegas, tudo isso não tem sido
suficiente. Não foi e não é suficiente para mudar para melhor a vida de
nossa gente. Vamos encarar de frente, Srs. Deputados, e formar uma
só frente parlamentar. Os 77 Deputados de Minas Gerais, em parceria
com o Executivo e com os especialistas, devemos tomar as
providências que nos cabem. Vamos garantir ao cidadão mineiro o
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cumprimento de seus diretos fundamentais. É o que todos
esperam de nós; essa é nossa obrigação.

Nos dois anos que nos restam de mandato desta legislatura, temos
de nos comprometer com o empreendimento de ações efetivas de
implantação de uma segurança pública responsável. Devemos fazê-lo
em respeito ao nosso ofício, ao Estado de Minas Gerais e ao nosso
patrão, o cidadão mineiro. Obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar a palavra pela ordem ao
nobre Deputado Adalclever Lopes. Antes, porém, deseja a ele e a sua
família paz, saúde e felicidades, porque ele está comemorando seu
aniversário hoje. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Adalclever
Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, agradeço-lhe as
belas palavras. Graças a Deus estou completando mais um ano de
vida hoje. Sr. Presidente, senhoras e senhores, muito obrigado.

Há, aqui, uma faixa onde se lê: "Acorda população. Os policiais e os
políticos são funcionários do povo". E fácil acordar quem está
dormindo; todavia, acordar quem finge estar dormindo é impossível. A
classe política precisa acordar imediatamente. Não podemos mais
dormir.

Aproveito a presença do querido Deputado Rogério Correia, uma
vez que pertence ao partido que lidera e coordena a política neste
País, o PT, para dizer-lhe que devemos solicitar ao Congresso
Nacional, por meio do Presidente da Câmara, uma mudança imediata
no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Ressalto
que Minas é pioneira nessa questão. Deputado Rogério Correia, a
população não agüenta mais ser refém, permanecer dentro de casa,
enquanto os bandidos estão soltos. Tornamo-nos prisioneiros.

Hoje, conforme podemos observar, a população chegou ao absurdo
de clamar por pena de morte, pois os bandidos têm certeza de que
não serão punidos. Neste Estado, existem 78 mil mandados de prisão
que não foram cumpridos. Imaginem, então, a situação em todo o
Brasil. No Rio de Janeiro, não se pode mais sair à noite. Em São
Paulo, acontece o mesmo. Por isso imploramos ao PT que leve ao
Congresso Nacional o pedido de uma mudança imediata. O maior
agente de direitos humanos tem de ser - e é - a polícia.

Sr. Presidente, precisamos, urgentemente, rever os conceitos dos
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direitos humanos. Sou totalmente a favor dos direitos humanos;
todavia, precisam funcionar essencialmente para a vítima. Agradeço-
lhe o espaço a mim concedido. Peço, imploro que se faça isso. a fim
de que, no que se refere à revisão do Processo de Código Penal e da
Lei de Execuções Penais, possamos partir de Minas para o Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a discussão que o
Deputado Adalclever Lopes traz, a alteração do Código Penal
Brasileiro, precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. E a
discussão que tem sido feita deve ser realizada com a seriedade que
merece.

Quando relator da CPI do Narcotráfico, sugeri à CPI nacional e ao
Congresso uma modificação do Código - que, infelizmente, ainda não
foi feita - que previa penalidades mais duras em alguns casos, como
acontece na Espanha e em Portugal. Por exemplo, um traficante que
teve seu direito de defesa, e, de acordo com a legislação vigente, já
julgado e condenado, não pode ter a prerrogativa, como acontece hoje
no Brasil, de não ter os seus bens confiscados pelo Estado. Hoje o
Estado deve provar que cada bem possuído pelo traficante foi
adquirido de forma ilegal. A necessidade de o Estado fazer a prova
protege o traficante, que continua rico, corrompendo, muitas vezes,
setores da própria carceragem, da própria polícia. Esse traficante
precisa ser descapitalizado. E necessária a inversão do ônus da
prova. Se foi condenado como traficante, todos os seus bens devem
ser retidos pelo Estado, passando para a posse desse Estado,
devendo o condenado provar que algum bem foi adquirido por ele de
forma legal. A discussão da alteração do Código Penal é mais que
necessária com o objetivo de penalizar o traficante, assim como
aqueles que praticam crimes hediondos e graves. Essa é uma das
alterações necessárias ao Código Penal.

Certas alterações propostas não fazem sentido e não melhorarão a
situação do nosso País, como, por exemplo, a pena de morte, que o
Deputado Adaiclever Lopes chegou a defender aqui e à qual sou
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radicalmente contrário, pois que não soluciona o problema da
violência e dos crimes no Brasil. Concordo em fazer uma discussão
mais aprofundada sobre o assunto.

E preciso saber onde está o nó do problema da segurança pública.
Realmente, os problemas são muitos. Temos poucas penitenciárias
no Estado, que já devia ter construído sete unidades prisionais. Outro
dia, denunciei e questionei o fato. Cobro do Governo o dinheiro para a
construção das penitenciárias que já deveriam ter sido construídas.
Esse é um ponto fundamental que precisa ser explicado. Outra
medida necessária é a criação de um fundo de segurança pública no
Estado para que o dinheiro seja gerenciado apenas para a segurança
pública.

Sugiro o estabelecimento de um consenso no Brasil em torno da
segurança pública. Esse problema grave não é apenas de um ou de
outro partido e precisa ser visto pelo conjunto da sociedade.

E uma questão extremamente atrasada vincular problemas de
existência de violência e de falta de segurança pública a problemas de
direitos humanos, como se a existência e a luta por direitos humanos
fossem trazer problemas de segurança pública. Quem dera o
problema fosse esse. Os direitos humanos no Brasil ainda não são
respeitados em sua essência. Ainda temos pessoas que passam
fome, não têm acesso à educação do lO ao 30 grau, não têm acesso a
saúde pública ou a outros direitos elementares. Isso tudo é luta por
direitos humanos. Combater direitos humanos dizendo que esses são
os responsáveis pela violência não condiz com a verdade, não resolve
nem ajuda a resolver os problemas de segurança pública do Estado.
Façamos uma discussão séria sobre quais são os problemas de
segurança, procurando saná-los, protegendo os direitos humanos, que
são de todos os cidadãos.

E evidente que aqueles que são bandidos têm de cumprir a
penalidade que a lei vigente determina, nem a mais nem a menos.

Hoje, vários bandidos não podem ser colocados na cadeia porque
os Governos Federal, Estadual e municipal não têm penitenciária ou
cadeia para colocá-los. Isso é também ausência de direitos humanos.
Esses bandidos continuam soltos nas ruas porque o Estado não dá
condições de segurá-los nas cadeias. Isso em nada contradiz a luta
pelos direitos humanos. Sou defensor dos direitos humanos como sou
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defensor da segurança pública. Creio que todos aqui agem da
mesma forma. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho em

mãos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Assembléia
Geral da ONU. Em seu art. 1°, temos: "Todas as pessoas nascem
livres, iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão,
consciência e devem agir umas em relação às outras com espírito de
fraternidade. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou
servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas. Toda pessoa tem o direito de ser. em todos os
Lugares, reconhecida como pessoa perante a lei".

Nesta tarde, a população vem de maneira ordeira solicitar por parte
da Assembléia Legislativa providências em relação a essa questão tão
importante da segurança pública. Nos últimos dois anos. no Pais.
tivemos um aumento de 8% no índice de criminalidade. Essa situação
preocupa todo o País.

E fundamental que aqui sejam abordadas as responsabilidades de
todos. O Estado de Minas Gerais é responsável pela segurança
pública, como também o é o Governo Federal, conforme a nossa
Carta Magna. Recebi hoje em meu gabinete o pai de uma menina de
16 anos que estava desesperado porque sua filha estava sendo
aliciada. A moça tem um documento como sendo maior de idade e
está sendo levada para o exterior. Trata-se de tráfico de seres
humanos, um crime federal, da responsabilidade do Governo Federal,
da Polícia Federal.

Agora, com a presença de tantas pessoas de Belo Horizonte e
mesmo de outras cidades, é importante que se discuta e tenhamos a
oportunidade, a partir dos argumentos. de conhecer a verdade.

Falamos aqui em tráfico de drogas, um crime federal que tem, por
sinal, ligações internacionais.

E fundamental cobrar do Governo do Estado e do Governo Federal
um maior contingente de policiais federais em nosso Estado para
combater os crimes federais, como o tráfico de seres humanos.
Estamos perdendo jovens, mulheres, num verdadeiro tráfico de
pessoas para fora do País.
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Há ainda a chegada de armas. Hoje, nas ruas de Belo

Horizonte, as nossas polícias combatem armas poderosas, não
fabricadas em nossa cidade, mas que aqui chegam por meio das
estradas federais. E de quem é a obrigação da guarda dessas
estradas? Da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, é fundamental
recompor o contingente de policiais federais nas estradas mineiras.

E também responsabilidade do Governo Federal a construção, em
Minas Gerais e em outros Estados, de presídios federais. Os
criminosos que cometem esses delitos são presos federais, que têm
ligações internacionais. Não é possível prender um criminoso do
tráfico de drogas, de armas ou de seres humanos, na mesma cadeia
em que estão presas pessoas que cometeram outro tipo de crime.
Quando isso ocorre, o Governo dá ocasião àquele que está cumprindo
pena de estar em uma verdadeira escola de crime, aumentando assim
a condição de se tornar um criminoso mais perigoso.

A vinda da comunidade à Assembléia, nesta tarde, dá-nos a
oportunidade de discutir esse tema; mas discuti-lo, trazendo a verdade
a este Plenário. O Governo do Estado tem as suas limitações,
definidas pelas divisas. Quando uma pessoa, como a que alicia jovens
em Belo Horizonte, é de outro país, a responsabilidade não é da
nossa Polícia Militar nem da nossa Polícia Civil, que não têm
competência para atuar fora das divisas do Estado.

E fundamental que, além de termos recursos para as nossas
polícias, tenhamos uma discussão com o Governo Federal, para que a
Polícia Federal de Minas Gerais tenha maior contigente, assim como a
nossa Policia Rodoviária Federal, para combater o crime que aumenta
em nosso Estado e em nosso País.

Sr. Presidente, para concluir, gostaria de dizer que tive a
oportunidade de presidir duas CPIs nesta Assembléia: a CPI
carcerária e a comissão que trata de proteger as vítimas e as
testemunhas de crimes em nosso Estado. E, como Secretário de
Estado, atendi a quase 2 mil casos de vítimas de violência.

Gostaria de agradecer a oportunidade de manifestar as minhas
posições neste Plenário e lamentar que algo tão importante tenha sido
usado na disputa política em Belo Horizonte. Sempre nesta Casa
defendi a vida do cidadão de Minas e do cidadão de Belo Horizonte.
Não há problema em relação a essa claque, que colocou essas faixas
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tão agressivas neste Plenário. Respeito as manifestações, apesar
de muitas vezes não serem bem-orientadas. Obrigado. Sr. Presidente.

O Deputado Miguel Martini - Sras. Deputadas. Srs. Deputados.
senhoras e senhores que ocupam as galerias, minha palavra é de
congratulações aos que largaram seus afazeres para, civicamente,
cumprir seu papel, ocupando um espaço público para manifestar
insatisfação, repúdio e inconformismo com várias coisas de que
discordam; no caso. a grave questão da segurança pública.

Nos últimos dois anos, a violência cresceu numa escala
exponencial. Talvez os meios de divulgação, que rapidamente
divulgam as práticas criminosas - copiadas pelos bandidos -,
contribuam para que o mal se propague com velocidade.

A segurança pública é uma questão gravíssima. Esta Casa, muitas
vezes, já debateu o assunto em seminários e audiências públicas,
com autoridades de todos os níveis e em todo o Estado de Minas
Gerais. No Brasil, o problema cresce e revolta a todos. Não há mais
segurança, não há mais tranqüilidade, seja nas ruas, seja nas casas,
seja no carro. Não há lugar seguro.

Uma manifestação como essa é extremamente positiva. E um grito,
convocando toda a sociedade e aqueles que têm o espaço do poder
público, o compromisso, o dever e a obrigação de achar soluções. Ao
mesmo tempo, é preciso refletir para identificar o porquê dessa
situação. Há muitas medidas relacionadas à legislação federal,
inclusive citadas aqui, que precisam ser debatidas. Entre elas, o
Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Execuções
Penais, os presídios, a impunidade, a reforma do Poder Judiciário e a
instrumentalização do Estado para que possa dar ao cidadão o que
lhe é de direito.

Se queremos fazer uma verdadeira discussão, o problema não pode
ser tratado com simplicidade. Achamos que o problema está no
"Joaquim da Silva", e ele passa a ser o culpado de tudo. Esse foco
está errado. Os culpados são todos os que devem agir. Observamos
que, na ineficiência de determinado organismo, na incompetência de
determinado Governo, os problemas se avolumam cada vez mais. E
como a infecção de um paciente que não é atacada e se alastra por
todo o corpo. A segurança pública está fugindo do controle.

Não adianta atirarmos para todos os lados ou acreditarmos que
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apenas alguns órgãos são responsáveis. É preciso que a
sociedade se mobilize, conforme vocês estão fazendo. Devemos
exigir que o Congresso Nacional faça sua parte, votando a legislação
e oferecendo condições de combater eficientemente o crime. Temos
de exigir que o Governo Federal construa presídios, controle as
fronteiras e policie a cidade, evitando o tráfico de drogas e de armas,
bem como aqueles que alimentam o crime.

A Lei de Execuções deve ser mais ágil e rigorosa, para que os
condenados paguem pelos seus erros, acabando com a sensação de
impunidade no País. O Governador Aécio Neves tem caminhado
nessa linha. A previsão é investir aproximadamente 6.800 vagas no
sistema penitenciário, dez vezes mais do que investiram os outros
governos. O Governo está investindo pesadamente em armamento e
munições.

Entretanto, não dá para o Governo do Estado fazer tudo sozinho,
devendo o Governo Federal e os Governos Municipais cumprirem o
seu papel. Para caminharmos nessa direção, temos de continuar
gritando e exigindo dos verdadeiros responsáveis. Não adianta
fecharmos os olhos e acreditar que, se fizermos uma crítica
direcionada ao Prefeito de Belo Horizonte, o problema estará
resolvido, pois não é verdade. O Prefeito de Belo Horizonte, bem
como o Governo Estadual e o Federal têm sua responsabilidade e sua
cota de colaboração. Portanto devem agir simultaneamente e cumprir
o seu dever, não podendo transferi-lo um para o outro. Uma das
bandeiras do Governador Aécio Neves é investir pesado na segurança
pública. Entretanto, ele não pode resolver um problema acumulado no
Estado há 20, 30 anos.

Parabenizo-os por essa manifestação, que deve continuar, pois é
positiva. Cada um de nós deve cumprir o seu papel. O Governador
Estadual está agindo, mas precisa agir cada vez mais. Devemos
cobrar do Governo Federal sua parcela de responsabilidade e seu
compromisso constitucional de prover o Estado de instrumentos de
defesa. Se não o fizermos, permaneceremos reclamando,
murmuraremos, e não encontraremos solução para o problema. Muito
obrigado.

O Deputado Weliton Prado - A segurança pública é um direito do
cidadão e um dever do Estado, o qual está sendo omisso. 0 tarif aço



tramitou nesta Casa no fim do ano passado. Foi criado o fundo de
segurança pública, mas muitas taxas que deveriam ir para o fundo.
infelizmente, foram para o caixa único do Estado. E os policiais
tiveram aumento de apenas 6%, o que é um absurdo.

Os policiais não têm estrutura para trabalhar, uma vez que não há
viaturas. O contingente de policiais é muito pequeno diante da
necessidade, e o Governo do Estado joga a responsabilidade para os
municípios e para os Prefeitos, que não têm condições de arcar com
isso. Muitas vezes o Prefeito é quem abastece as viaturas com
gasolina, fornece pneu e oferece infra-estrutura, cuja responsabilidade
é do Governo Estadual, que anunciou o déficit zero. Se não está
devendo nada e está sobrando dinheiro, devemos dar aumento ao
servidor público, aos policiais, aos professores e aos servidores da
saúde. Há 11 anos, não há reajuste para os profissionais da área da
educação.

Estive na Argentina visitando um presídio onde o preso tem
condições de socializar-se e reabilitar-se, pois trabalha e recebe
educação e orientação de psicólogos. Dessa forma, 99% dos presos
retornam à sociedade e não cometem mais crimes.

Em nosso Estado, temos que valorizar a educação e criar condições
para gerar emprego e renda. Sabemos que essa é uma questão
estrutural, que não se resolve da noite para o dia, mas é preciso haver
vontade política.

Dinheiro existe. Imaginem quanto o Governador não gastou para
fazer publicidade em torno do déficit zero. A notícia está em
"outdoors", jornais, rádios e TVs, ou seja, gastaram-se milhões em
publicidade. Por que não investir esse dinheiro na segurança pública,
para a população que realmente precisa? Em Belo Horizonte, minha
esposa, no período de alguns meses apenas, foi assaltada duas
vezes à mão armada, à luz do dia.

O problema é muito sério. Tem-se que investir em educação e
saúde, para prevenir. O melhor remédio para os problemas ligados à
segurança pública é o emprego. E preciso garantir renda e dignidade
ao cidadão. Algumas pesquisas comprovam que, durante o período
eleitoral, em cidades maiores em que os Prefeitos contrataram cabos
eleitorais, a criminalidade diminuiu. E muito importante a geração de
emprego e renda.
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No Triângulo, há 17 anos, não se constroem escolas estaduais.

Diversos bairros em Uberlândia, como o Morumbi, o Joana D'Arc. o
São Francisco e o Canaã, a região do Grande São Jorge, do Pontal,
do Alto Paranaíba, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Sul de
Minas, a Zona da Mata e outras não possuem escolas para suas
crianças e jovens, que precisam caminhar quilômetros em todo o
Estado para chegarem à escola mais próxima. Infelizmente, muitos
deles são obrigados a parar de estudar por não ter condições de
pagar o transporte.

Tudo isso gera violência. E fundamental garantirmos dignidade às
pessoas e valorizar a população. O Governo tem que colocar a mão
na consciência e fazer menos propaganda. Se há déficit zero, vamos
aplicar os recursos em segurança e educação e vamos dar o reajuste
que os servidores merecem.

Parabenizo as pessoas presentes por sua mobilização. Precisamos
pressionar, ser atuantes, ter criatividade, ousar e reivindicar nossos
direitos. Em nosso País, só depois de colocarmos a boca no
trombone, sairmos às ruas e pressionarmos, conseguimos garantir
nossos direitos. Muito obrigado.

2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.969/2004
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Cristina, com sede

no Município de Cristina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina de

Cristina, com sede no Município de Cristina.
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 novembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Vila Vicentina de Cristina, fundada em 12/7/42, no

Município de Cristina, é sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter
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eminentemente beneficente e assistencial, tendo por objetivo a
prática da caridade cristã, visando a manter estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
espiritual, em condições de liberdade e dignidade, cuidando, acima de
tudo, de sua saúde física e mental: trata-se, pois, de legitima
prestação de serviço que contribui sobremaneira para o bem-estar da
pessoa idosa do Município de Cristina, assegurando-lhe uma
sobrevivência humana, cercada de carinho e de compreensão.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.970/2004
Declara de utilidade pública o Instituto Terra , com sede no

Município de Aimorés.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Terra, com

sede no Município de Aimorés.
Ari. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2004.
José Henrique
Justificação: O Instituto Terra é uma associação civil sem fins

lucrativos com sede na Fazenda Bulcão, no Município de Aimorés.
Está em funcionamento desde 1998, ou seja, há mais de seis anos.

O Instituto tem por objetivo contribuir para a defesa, a conservação,
a preservação, a proteção, a gestão e a recuperação do meio
ambiente natural, cultural e construído, entendido em seus mais
amplos aspectos. Contribui também para o desenvolvimento da
educação ambiental, promove ações voltadas para o desenvolvimento
sustentável, conscientiza os cidadãos quanto à necessidade de
intervenção no processo de conservação do meio ambiente, entre
outras ações.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 1.971/2004
Declara de utilidade pública a entidade Florescer - Centro de

Atendimento Social de Campo Florido, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Florescer -

Centro de Atendimento Social de Campo Florido, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 24 de novembro de 2004.
Zé Maia
Justificação: O Centro de Atendimento Social de Campo Florido,

fundado em 30/7/2002, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos.
Possui finalidade precípua a assistência social, a educação e a
proteção da saúde da família, como das mães, das crianças, dos
adolescentes e dos idosos. Além disso, incentiva a solidariedade e
integração entre os moradores de Campo Florido.

Por meio de tais ações, que abrangem os setores sociais,
educacionais e de saúde, o Centro contribui para a sociedade de
forma efetiva.

Em vista disso, esperamos a anuência dos nobres colegas à outorga
do pretendido título declaratório.

- 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° 1.97212004
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros para o

desenvolvimento de pesquisas no setor agropecuário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público garantirá que uma parcela dos recursos

financeiros destinados ao amparo e ao fomento à pesquisa, previstos
no art. 212 da Constituição do Estado, seja destinada ao
financiamento de projetos ou programas de pesquisa agropecuária
desenvolvidos. gerenciados ou coordenados por instituição de
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pesquisa agropecuária integrante da estrutura administrativa do
Estado.

Art. 20 - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1° desta
lei, o órgão competente poderá formalizar consórcios, convênios e
parcerias de cooperação técnica e científica com outras instituições
públicas ou privadas voltadas para a pesquisa. a assistência técnica, a
extensão rural e o controle de sanidade vegetal e animal das diversas
cadeias de produção agropecuária.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias.
contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Comissão Especial da Fruticultura
Justificação: O art. 212 da Constituição Estadual determina que o

Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe
atribuirá dotações e recursos correspondentes a, no mínimo, 1% da
receita orçamentária corrente ordinária. Esses recursos serão
repassados em parcelas mensais, no mesmo exercício.

A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG - é
a entidade gestora desses recursos financeiros. A esta entidade cabe
aplicá-los no financiamento de projetos de pesquisa relevantes para o
desenvolvimento científico, técnico, econômico e social do Estado.

Os projetos a serem financiados abrangem várias áreas do
conhecimento, como ciências biológicas, agrárias, engenharia,
arquitetura, entre outras, e os recursos financeiros são disputados por
diversas entidades de pesquisa instaladas no território mineiro, sejam
elas federais, estaduais e municipais, públicas ou privadas, ou mesmo
por pesquisadores individuais.

Na área de ciências agrárias, o Estado possui entidades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como a EPAMIG, o CETEC
e a UNIMONTES, cuja finalidade principal é execução de programas e
projetos de pesquisa em apoio às políticas públicas para o setor.

Freqüentemente, projetos de pesquisa dessas entidades,
importantes para a agropecuária estadual, são postergados ou mesmo
não realizados em função da metodologia utilizada pela FAPEMIG na
aprovação e na liberação de recursos financeiros. Essa situação tem
afetado seriamente o desenvolvimento do agronegócio mineiro - setor
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responsável por milhões de empregos -, o qual é altamente
dependente de inovações tecnológicas para manter sua
competitividade.

Portanto, é necessário corrigir essa distorção, na qual o Estado fica
impossibilitado de realizar pesquisas agropecuárias de seu interesse,
por não conseguir acessar recursos financeiros que ele mesmo
disponibilizou para esse fim.

A aprovação do projeto de lei ora submetido a esta Casa contornará
essa situação e permitirá que o Estado, por meio da atuação de suas
entidades - as quais poderão formar parcerias diversas -, possa
atender prontamente às demandas de pesquisa agropecuária
relevantes para o seu desenvolvimento econômico e social.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 3.631/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com Ana Carolina Ferreira de
Oliveira, Giancarlo Thales Camilo da Silva e Paulo Marcos Ribeiro,
alunos da Escola Dr. Leovigildo Mendonça de Barros, em Pouso
Alegre, pela conquista do 10 lugar no Projeto Unilever de Arte nas
Escolas. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.632/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Papagaios pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 3.633/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Morada Nova pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 3.634/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Prudente de Morais pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação político-administrativa.

N° 3.635/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santana de Pirapama pelo transcurso do aniversário de sua
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emancipação político-administrativa.

N° 3.63612004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Catuti pelo transcurso do nono aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 3.637/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Engenheiro Navarro pelo transcurso do 42 0 aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.638/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Cenibra-Celulose Nipo-
Brasileira S.A. pelo recebimento do Prêmio Programa Global de
Qualidade de Vida, com o Programa Vivendo Melhor. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 3.639/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
José Renato Novaes. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Paulo Piau. Anexe-se ao Requerimento
n° 3.627/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.640/2004, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e ao Governador do Estado com
vistas à recuperação da BR-354. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.641/2004, da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG - com vistas a que seja
publicado, com urgência, edital para financiamento de pesquisa sobre
o controle da sigatoka negra nos bananais do Estado.

N' 3.642/2004. da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - com vistas a que seja
alocado um pesquisador de fruticultura na região da Zona da Mata e
um técnico agrícola especializado em fruticultura na área de influência
do perímetro irrigado de Pirapora. (- Distribuídos à Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 3.643112004, da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que seja
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concedido às indústrias de sucos e de polpas à base de frutas o
mesmo benefício que o Decreto n° 43.773, de 2004, concede às
indústrias produtoras de doces à base de frutas. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N° 3.644/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Detetive Luiz Victorino de
Souza pelos serviços prestados à comunidade da Região do Barreiro.
(- A Comissão de Segurança Pública.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Município de Várzea da Palma, pelo aniversário
de sua emancipação em 12/12/2004.

Do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Município de Três Marias, pelo aniversário de
sua emancipação em 30/12/2004.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.
28 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que

já me inscreva para o Grande Expediente de amanhã, para, em nome
do PFL, parabenizar o Governador e toda sua equipe pelo anúncio de
um dos grandes marcos da política do Estado e do Brasil: o déficit
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zero.
Digo às pessoas que se encontram nas galerias que a segurança é

um dos problemas de nossa sociedade e do nosso Estado, mas não é
o único. Essa questão está sendo tratada com responsabilidade e
sinceridade. A sinceridade é do Governador, e a responsabilidade, em
relação ao povo mineiro.

Ontem, como já disse, houve o anúncio de um grande marco, que foi
muito festejado, mas terei oportunidade de falar disso amanhã.

Hoje. esclareço que não basta discurso. E preciso que haja ação. O
Governo Federal, que já está no poder há dois anos, Deputado
Weliton Prado, é do partido de V. Exa.. que não perdeu a mania de
criticar e de apontar a solução. Como V. Exa. é hoje do partido do
Governo, deveria ter um pouco mais de cuidado com as palavras e
com o que expõe aqui. O problema da segurança pública não será
resolvido do dia para a noite, mas numa parceria do Estado com o
Governo Federal, que tem segurado. em Brasília, os recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública, os quais já deveriam estar em
nosso Estado. Mesmo assim, o Governador Aécio Neves, com toda a
dificuldade enfrentada nos dois primeiros anos de Governo, Deputado
Zé Maia, já está construindo mais de cinco penitenciárias e duplicando
o número de vagas para detentos em nosso Estado.

Como cidadão de Belo Horizonte, também tenho as minhas aflições
em relação à segurança pública, mas esse problema só será resolvido
com educação e com saúde, áreas em que o Governador vem
investindo, mesmo tendo recebido, há dois anos, um Governo
quebrado. Por outro lado, o Governo Federal apresenta um superávit
cada dia maior, pois está sempre batendo recordes, para, única e
exclusivamente, pagar as dívidas com os credores internacionais, que
eram o ponto da crítica do PT, quando oposição. Temos de ser mais
responsáveis e um pouco mais sinceros com a população, porque
Minas está realizando o que nenhum outro Estado está. O nosso
Governador é uma pessoa sincera e responsável. Demonstrou isso
ontem, quando apresentou zerado, em tempo recorde, o déficit de
R$2.400.000.000,00.

Deputado Rogério Correia, tenho a certeza de que V. Exa. e o
Deputado Weliton Prado ainda hão de ver o nosso Governador Aécio
Neves naquele lugar que hoje ocupam. Acredito que dará um banho
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de competência, de sinceridade e de honestidade no que diz
respeito ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, amanhã falarei sobre o déficit zero, que é um dos
grandes marcos da política deste Estado e deste País. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente. Sras. Deputadas e Srs.
Deputados. senhoras e senhores nas galerias e telespectadores da
Assembléia Legislativa, essa discussão que se trava aqui é de
extrema importância. Na verdade, nós nos havíamos inscrito para falar
sobre o déficit zero, mas a presença das pessoas nas galerias nos
insere na discussão da segurança pública.

E necessário voltarmos um pouco no tempo. A questão referente
aos direitos humanos apresentou uma relevância importante para o
País, especialmente nos anos de 1964 a 1985, quando o Brasil estava
sendo governado pelo regime militar.

Naquela época, os direitos humanos exerceram um papel
importante, pois defendiam as pessoas perseguidas pelo regime
militar: intelectuais, artistas e professores que se voltavam para a
defesa da liberdade de expressão da sociedade brasileira.

Ocorre que, com o passamento do regime militar, as pessoas que
faziam a defesa dos direitos humanos perderam seu público-alvo, e
boa parte desse trabalho acabou sendo desvirtuado. No Brasil, ao
perder o discurso dos perseguidos pelo regime militar, a questão dos
direitos humanos passou a defender bandidos, defender quem tivesse
em suas celas ar-condicionado e TV, quem tivesse um tratamento na
cadeia melhor do que tem a população fora dela. Esse é um
desvirtuamento que precisa ser corrigido.

Há pouco vi uma faixa com os dizeres da Constituição da República:
"Segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão". Diria que
não é dever apenas do Estado, mas de todos nós: do Poder
Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da imprensa e da
sociedade. Ao atacar um problema dessa natureza, não podemos
defender interesses localizados e pessoais. Deve haver uma mudança
de postura e de conduta dos poderes e do povo. E preciso endurar o
jogo. Num dos primeiros pronunciamentos que fiz nesta Casa,
questionei o fato de a Comissão de Direitos Humanos, desta e de
outras Assembléias do nosso País, e o Congresso Nacional acabarem
defendendo o bandido, e não a vítima ou a sociedade.
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A defesa dos direitos humanos teve relevo no nosso País
quando tínhamos pessoas de bem, que defendiam a liberdade de
expressão, sendo atacadas e perseguidas pelo regime militar. Hoje
esse processo foi desvirtuado. A questão dos direitos humanos é
extremamente relevante e precisa ser, a cada dia, estimulada e
incentivada, mas não se podem perder seu foco e seu rumo; não se
pode deixar de defender a sociedade e as vitimas para defender
bandidos. Isso é absolutamente inaceitável. No primeiro semestre do
ano passado. quando iniciávamos nossa legislatura nesta Casa.
expressei meu ponto de vista quanto a isso. E preciso também que se
modernize a legislação penal e de execução penal do nosso País.

Advoguei durante 12 anos, principalmente na área do direito
criminal. E absolutamente inaceitável que a nossa legislação
permaneça como está, uma legislação voltada à defesa do bandido.

Nossa legislação foi feita para defender a sociedade do regime
militar. Naquela época, não foi discutida a reforma do Código Penal e
do Código de Processo Penal brasileiros. Muitas partes dos códigos
criminais do nosso País defendem o criminoso, assim como algumas
pessoas defendem os direitos humanos de bandidos. A defesa dos
direitos humanos é extremamente essencial à nossa sociedade, mas
não pode haver o desvirtuamento, sob pena de se fragilizar a
sociedade e as vítimas e fortalecer os bandidos.

Digo que é preciso endurecer o jogo porque hoje o bandido sabe
que a sociedade está vulnerável e fragilizada. Se um policial dá um
beliscão em um cidadão, amanhã estará estampado nas primeiras
páginas dos jornais. A própria imprensa e a sociedade são as
primeiras a bater duro no policial. Depois cobram um posicionamento
do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E necessário que haja
uma mudança. em primeiro lugar, no seio da sociedade. Os bandidos
estão cada dia mais ousados.

Estão adentrando nas nossas casas e atingindo-nos, como também
às nossas famílias.

No entanto, é preciso defender o Governador Aécio Neves, que tem
procurado investir e estimular a segurança pública do Estado de
Minas Gerais, distribuindo viaturas, dando aumento aos policiais,
aumentando o efetivo e equipando as Polícias Civil e Militar, para
desempenharem o trabalho de segurança pública.
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Conforme disse o Deputado Weliton Prado, o Governo Federal

está em dívida com o povo mineiro, por não fazer o repasse dos
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, a ser investido na
segurança dos mineiros. O Governo Federal, o Governo do Sr.
Presidente Lula, o Governo do PT, está em dívida com o povo
mineiro, por não passar os recursos necessários ao combate da
criminalidade no nosso Estado.

Para encerrar, o Deputado Weliton Prado falou sobre os recursos
gastos com a divulgação do déficit zero. O Governo Federal nunca
gastou tanto com publicidade como agora. O Sr. Duda Mendonça,
que, aliás, tem-se dedicado à briga de galo, tem consumido enormes
e volumosas verbas do povo brasileiro com a publicidade do Governo
do PT, paga com os recursos dos impostos arrecadados.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Num país com desigualdades
sociais gritantes como o nosso, principalmente nos grandes centros
urbanos, a questão da segurança pública tornou-se uma das maiores
preocupações da sociedade brasileira. A favelização, o desemprego, a
exclusão social de milhões, a fome e a miséria são terrenos férteis
para a disseminação da criminalidade. Adicione-se a tudo isso a força
econômica do tráfico de drogas e a ousadia do crime organizado.
Como se não bastasse, a morosidade da justiça, por falta de estrutura
e com ritos processuais lentos e ultrapassados, dá aos criminosos o
incentivo da impunidade.

As distorções da nossa Federação são outro ponto agravante,
porque a União Federal retém em seus cofres 60% de tudo o que é
arrecadado, restando aos Estados o rateio de 25% e aos municípios,
os outros 15%. A autonomia política dos Estados, no contexto
federativo, pressupõe autonomia financeira para exercê-la. Vivemos
assim com uma crise federativa imposta pela hipertrofia do Poder
Central. Nenhum Estado consegue agir com ações de grande
envergadura sem a parceria federal. E a participação do Governo
Federal em investimentos tem sido sofrível, em escala nacional. Em
2003, o investimento público, excetuando as estatais, os empréstimos
externos e os recursos do FGTS, foi o mais baixo desde 1984.
Retrocedemos quase 20 anos em iniciativas governamentais, num
país que não pára de aumentar sua população com os problemas
decorrentes da explosão demográfica.
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É nesse quadro de dificuldades que o Governador Aécio Neves

tem agido com extrema firmeza e rigor na questão da segurança
pública. Os números demonstram isso, jamais foram destinados
tantos recursos de Minas como agora para o enfrentamento do
problema.

Em 2003, determinou o preenchimento de 4.214 vagas nas nossas
polícias. Até o final de 2004. o Estado fará investimentos que
possibilitarão a aquisição de 1.340 coletes, 777 rádios HT. 715
pistolas. 856 novas viaturas. 1.308 microcomputadores e 1.398
algemas.

No setor penitenciário, até 2005 serão abertas 6.384 vagas, um
volume maior do que a soma dos últimos três Governos. Também
foram tomadas diversas providências para atender parte de demandas
funcionais e salariais.

O setor de segurança pública, incluindo-se a Polícia Militar, a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o sistema penitenciário, vem
sendo reorganizado de forma vigorosa. Neste ano, todos os órgãos
mineiros de segurança pública deverão consumir R$2.600.000.000,00,
com pagamento de pessoal, manutenção e investimentos. Ocorre que
até outubro o Governo Federal havia liberado ao Estado de Minas
Gerais apenas R$26.000.000.00, menos de 196 do total aplicado pelo
Estado. Para 2005, o orçamento do Estado destina às forças de
segurança pública um volume que saltará para R$3.000.000.000.00,
incluindo a Polícia Militar, a Policia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar
e o sistema penitenciário. A previsão é de que o Governo Federal
participe com apenas R$80.000.000,00, pouco mais de 2% de todo o
investimento do Estado. Definitivamente. Minas está isolada na luta
contra o crime e está comprometendo cerca de 149,0 do seu
orçamento com o setor.

Todo o esforço mineiro para apoiar a segurança pública acontece
em momento delicado, mas promissor para as finanças do Estado,
submetida a forte ajuste fiscal. E justamente essa ação saneadora das
contas públicas de Minas que aumenta a sua credibilidade, com o
Estado liderando no País a geração de empregos nas fábricas e
conquistando índices extraordinários na exportação de produtos. O
déficit fiscal foi contido de forma magistral, mas os bônus de todo esse
trabalho permanecem em grande parte retidos nos cofres federais,
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que liberaram apenas 19% do valor total das perdas
proporcionadas pela Lei Kandir, por exemplo. O mesmo acontece com
a CIDE, cuja receita é auferida pelo Governo Federal para aplicação
em estradas federais - Minas tem a maior malha viária do País -, mas
o Governo Federal insiste em retê-la para engordar as contas
nacionais monitoradas pelo FMI. Ou seja, aplicou em estradas só 11%
do total arrecadado. Como se fosse possível promover o
desenvolvimento sem investimentos em infra-estrutura! Há, ainda, a
questão da dívida do Estado, que compromete 130 da receita de
Minas, sem que a União se disponha a rever o assunto.

Sem a presença federal, Minas tem lutado sozinha contra o crime.
Uma luta difícil, porque a insegurança atual não é fruto apenas da
bandidagem, mas tem origem social também. E aí o Governo Federal
mais uma vez não colabora, nem com Minas nem com os brasileiros.
As políticas sociais do Governo Federal são incipientes, a renda dos
trabalhadores perde para a inflação, os juros voltaram a subir e
diminuem a possibilidade do nosso crescimento econômico. A
pobreza e a miséria campeiam pelo País afora. E com elas, a
violência. E é uma forma de violência perante a qual a ação policial
revela-se impotente, por mais equipada e preparada que estejam as
nossas forças policiais, porque não se mata a fome com balas de
revólver.

O Governo Federal precisa, com urgência, sair do plano dos
discursos e começar efetivamente a governar. E governar é agir
concretamente, implantando políticas públicas exeqüíveis e
participando, ao lado dos Estados e dos municípios, de programas
que atendam às demandas da população.

E preciso que isso fique muito claro, senhores e senhoras. Minas
está sozinha nessa luta contra o crime. E é preciso, realmente, que a
sociedade se levante, para exigir e cobrar do Governo Federal a
participação efetiva nessa luta, que não pode ser apenas de Minas,
mas dela e do Governo Federal, de Minas e dos brasileiros, de Minas
e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, a matéria em tese
deve ocupar o primeiro lugar na ordem do dia, não apenas desta
Assembléia Legislativa, mas de toda a sociedade, dos Governos



Federal. Estadual e Municipais. De fato, esse é o mais grave dos
problemas que afligem nossa sociedade, não ignorando, em momento
algum, a seriedade dos outros: desemprego, saúde e educação. Hoje
a violência instala o verdadeiro caos não apenas nas grandes
metrópoles, mas em todo o Estado. Trata-se de algo que tem de ser
combatido por toda a sociedade e pelos Governos. Isso deve ser feito
com aplicação de recursos, com políticas públicas adequadas, tanto
combatendo a criminalidade quanto investindo em qualidade de vida
para todos.

Sr. Presidente, colegas Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, público, esse debate não pode nos cegar, fazer com que
cometamos o crime de simplesmente jogar para a platéia
impropriedades que não nos ajudarão a chegar a uma solução,
tentando apenas arrancar alguns aplausos ou com medo de alguma
vaia.

E indiscutível que o combate à violência e à criminalidade deve unir
a todos. A impunidade é desprezível, não combina com o Estado de
direito nem com a democracia. Fica claro para qualquer ser humano,
especialmente o de formação cristã - como todos somos aqui -, para
todo ser humano que possui o mínimo de sensibilidade, que não há
incompatibilidade entre combater a violência e defender direitos
humanos. Se alguém perverte as coisas, deve ser denunciado e
combatido. Não podemos concordar com a tese de que hoje os
direitos humanos protegem os bandidos, e excepcionalmente cuidam
de direitos humanos.

Os direitos humanos, nesta Casa e nas Casas Legislativas do Brasil,
na Igreja e diante dos cidadãos, deve ser entendido como a defesa do
ser humano, da dignidade e das condições básicas de vida, e nunca
como conivente com o crime: jamais como tolerante para com a
impunidade. Se, em alguma situação, algum bandido ou alguém tentar
valer-se dos direitos humanos para passar a idéia de que ser bandido
é o que está certo, deve ser combatido. Não é isso que tenho
testemunhado na luta da Comissão de Direitos Humanos. Faço
menção ao Deputado João Leite, que está ao meu lado. Não me refiro
aos momentos atuais, mas à história de luta que se travou no palco da
Comissão de Direitos Humanos. Quantas vezes se discutiu e se
buscou punir os responsáveis por crimes contra crianças e



1 27
adolescentes, seja pelo abuso sexual ou pela exploração do
trabalho infantil? Quantas vezes se denunciou a corrupção, tanto nos
mandatos eletivos quanto nos sistemas de segurança? A Comissão
de Direitos Humanos e aqueles que militam nessa área foram bravos
defensores da dignidade, da vida, da moralidade, da ética e da
legalidade.

Temos de construir uma sociedade em que defender direitos
humanos seja algo do qual possamos nos orgulhar. Que não haja
dúvida de que, na defesa dos direitos humanos, ninguém está
defendendo o crime e a bandidagem. Se isso ocorrer, o envolvido no
fato tem de ser denunciado e cobrado objetivamente, dando-se nomes
aos bois, dizendo que fulano é criminoso e está sendo protegido
dessa ou daquela forma. Não podemos misturar as coisas.

Há um outro aspecto que precisa ficar bem claro. Não podemos
promover discussão meramente política sobre a segurança, tentando
travar uma guerra ideológica, responsabilizando esse ou aquele
partido.

E obrigação de todos - Governo Federal, Estadual e municipal - se
unirem. Há dados concretos. A verdade é soberana. O Deputado
Toninho Andrada listou algumas questões, mas apontarei uma que é
fundamental. O Governador Aécio Neves tem cobrado, não somente
para Minas Gerais, mas também para todo o Brasil, o repasse do
dinheiro da segurança pública, que não é propriedade do Governo
Federal nem benesse alguma desse ou daquele Presidente. E um
fundo constitucional que deve ser aplicado em proveito das
populações de cada Estado e distribuído aos Estados. Por meio deles,
o fundo chega à Federação, que arrecada os impostos que eu, os
senhores e cada cidadão pagamos. E uma obrigação da Federação
devolver esse dinheiro por meio do Fundo Penitenciário e do Fundo
de Segurança.

O Governo Federal insiste em segurá-lo e em não repassá-lo, para
obter superávit e promover um discurso perante o FMI e o mundo,
dizendo que o Brasil gasta menos que arrecada, às custas de uma
crescente criminalidade. Neste ano não repassou nada para o Fundo
Penitenciário mineiro. Nos primeiros dois anos de Governo Estadual,
criaram-se mais de 3 mil vagas. Então o Governador Aécio Neves
trabalha, mas sem apoio do Governo Federal. O Deputado Rogério
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Correia disse que o Governo Estadual não aplica o dinheiro do
Fundo. Não aplica o que não veio, pois o que veio já foi aplicado com
competência, criando novas vagas e dobrando o número de vagas no
sistema penitenciário mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.686/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Saúde 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 Rogério Correia, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra.
o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, muito obrigado. Hoje,
nesta Casa Legislativa, usei da palavra por duas vezes procurando
apresentar uma proposta consensual, originalmente feita pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Marcamos uma visita, ao Presidente
Mauri Torres, de uma comissão dos que nos visitaram nesta Casa,
para solicitar-lhe a inclusão na pauta desse projeto que cria o Fundo
Estadual de Segurança Pública. O nosso objetivo é fazer com que
esse fundo passe a existir. E importante que haja um fundo exclusivo
para a segurança pública. Essa é a proposta que apresentamos ao
conjunto de Deputados.

Não sei se intencionalmente, alguns Deputados da base do Governo
Aécio Neves não desejam discutir esse projeto e preferem atacar o
Governo Federal, como se houvesse alguma objeção do Presidente
Lula a se criar um Fundo Estadual de Segurança Pública. Pelo
contrário, já há um Fundo Nacional de Segurança Pública. A nossa
proposta é criar um Fundo Estadual de Segurança Pública para que
toda a verba destinada à segurança pública vá realmente para a
segurança pública.

Então desejo saber a posição dos Deputados da base do Governo
Aécio Neves, ou seja, se estarão com nós, da Oposição. O Deputado
Sargento Rodrigues é da base do Governo, mas teve a coragem de
apresentar uma proposta para se criar um Fundo Estadual de
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Segurança Pública. O dinheiro das taxas cobradas para
segurança pública estará contido nesse fundo. Quanto ao gasto com
segurança pública, um conselho composto por entidades da
sociedade e por responsáveis do Governo fará o gerenciamento das
verbas destinadas ao setor.

Isso é necessário porque não apenas o Governo Aécio Neves, mas
também vários Governos arrecadam as taxas, mas, em vez de as
usarem para o objetivo para o qual foram cobradas, desviam uma
parcela para o caixa único do Estado e dali para outras prioridades do
Governo. Quando falo em desvio, não estou acusando ninguém de
desviar dinheiro público para o próprio bolso. Não é isso. Falo de
desvio de intenções em relação àquilo em que o fundo deveria investir
os recursos.

Assim ocorreu neste ano, O Deputado Cabo Júlio soltou um boletim
denunciando que verbas para a segurança pública em Minas não
estavam indo para esse setor. Do que foi arrecadado para a
segurança pública, 27% foram para o caixa único do Estado e estão
sendo utilizados em outros objetivos, que podem ser nobres, mas não
são segurança pública.

Não adianta virem aqui falar sobre o Presidente Lula ou sobre os
juros. O problema é concreto. O Governador Aécio Neves continuará
desviando dinheiro da segurança pública para outro setor ou não?
Será criado o fundo ou não? São questões importantes. pois, existindo
o Fundo de Segurança Pública, será obrigatório que cada centavo
seja gasto com segurança pública.

Alguém do Governo atacou o Governo Lula, dizendo que não
empenha a totalidade do dinheiro que deveria empenhar. Tudo bem,
façam críticas, eu as aceito. Mas também fiz o levantamento. O
Governo Aécio Neves empenhou apenas 65% dos recursos de
segurança pública que ele próprio havia destinado, no orçamento,
para o setor. Já estamos praticamente em dezembro. Já era para o
Governo haver empenhado na segurança pública 91% daquilo que
havia destinado; mas 35% do que ele próprio destinou não foram
empenhados na segurança pública.

Ao mesmo tempo, o Governador havia destinado R$10.000.000,00
para propaganda, mas foram empenhados R$34.000.000,00, ou seja,
340% a mais do que havia destinado. Muito disso para anunciar o
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déficit zero. Mas ele não falou da segurança zero, da educação
zero, da saúde zero, porque são investimentos que não vieram.

Se querem travar o debate, debateremos. Vim aqui hoje para falar
sobre o fundo, mas se o Governo quer discutir o orçamento aplicado,
o faremos. Saúde, segurança e educação são os três pilares dos
investimentos públicos. Na segurança empenharam-se apenas 65°.
E verdade que parou de vir dinheiro para o Fundo Penitenciário: mas
eu já disse por quê, e o Governo até hoje não deu resposta. Quem
cala, consente. E porque o Governo está inadimplente. Em 2002,
vieram para Minas Gerais verbas estimadas em R$20.000.000.00.
Apenas R$5.000.000.00 foram gastos nas penitenciarias.
Interromperam a construção das sete. Os outros R$1 5.000.000.00 não
foram usados para a construção das penitenciárias: por isso estão
paradas, as vagas não foram criadas e os policiais civis ficam
cuidando de presos dentro de cadeias que não serviriam para isso,
com funções que não são da Polícia Civil, mas de polícia técnica. O
Governo do Estado está inadimplente com o Fundo Penitenciário. E
como o Tribunal de Contas da União não permite, o Governo Federal
não pode repassar o dinheiro para o Fundo Penitenciário, enquanto o
Governador Aécio Neves não prestar contas.

Fontes do Governo do Estado dizem que o responsável por essa
situação é o Governador Itamar Franco, pois desde 2002 esse
dinheiro não está lá. Então, é bom que ele diga o que foi feito com o
dinheiro que veio para a construção das penitenciárias. Isso ocorreu
na época do Governador Itamar Franco ou agora, durante o Governo
Aécio Neves? O povo precisa saber.

Marcamos uma audiência pública, mas nenhum Secretário veio
esclarecer o que ocorreu, demonstrando que o Governo não tem
agido corretamente em relação à segurança pública. Em nome do
déficit zero, prejudicou esse setor. Ou seja, anuncia o déficit zero, mas
é mentira. Falarei disso amanhã. Não perderei meu tempo com a
propaganda do déficit zero, que é riquíssima. feita em nível nacional.
Da mesma forma, a segurança também é zero: todavia isso o
Governador não disse. No que se refere à segurança, nota zero para
o Governador! Ademais, se observamos a questão da saúde pública.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - V. Exa. propõe a criação do
Fundo Estadual de Segurança Pública. Trata-se de matéria relevante.
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mas é preciso falarmos de outro, já criado, o Fundo Nacional de
Segurança Pública, V. Exa. bem sabe que parte desses recursos está
indo para o superávit primário. Alguns deixam de ir para os Estados -
caso de Minas Gerais - provocando enormes prejuízos à população.

As estradas brasileiras estão esburacadas. O dinheiro da dDE, por
exemplo, está sendo destinado ao superávit primário. O Fundo de
Desenvolvimento Regional, do qual Minas Gerais detém boa parte,
visto que grande parte de sua população é pobre, também está indo
para o superávit primário. Quanto à desoneração das exportações, o
Governo do PT, do Presidente Lula, não cumpre os compromissos
com os Estados, especialmente com Minas Gerais, em prejuízo do
povo mineiro. Existe uma diferença, Deputado Rogério Correia. V.
Exa. diz que o Governo empenhou recursos na área da segurança
pública e eles não foram aplicados. Há uma diferença enorme entre o
Governo do Estado e o Governo Federal. Até ontem, o Governo do
Estado vivia uma situação extremamente grave, difícil. Refiro-me ao
problema do déficit público.

As pessoas imaginam que o Estado não deve mais nada; no entanto
a questão não é bem assim. Não se trata de ter ou não dívidas. A
diferença do déficit se refere ao orçamento anual, às receitas e às
despesas do ano. O Estado de Minas Gerais tinha uma despesa
superior à receita no valor de R$2.400.000.000,00. A diferença entre
este Estado e o Brasil - o Presidente Lula é do PT - é que, na União, o
Estado é superavitário, ou seja, suas receitas são maiores que suas
despesas. Se, neste Estado, é verdade que se empenharam recursos
na segurança pública, e não foram aplicados, isso ocorreu porque
enfrentamos uma grave situação financeira herdada pelo Estado, pelo
Governador Aécio Neves, diferentemente daquela que o PSDB deixou
ao Governo Federal, isto é, um país superavitário.

Hoje, os recursos da segurança pública não vêm do Governo
Federal. O objetivo é atender aos interesses do PT, quando se ajoelha
diante do FMI. O Governo Federal não transfere recursos para o
Governo de Minas porque o PT se ajoelha diante do FMI, que tanto
combatia no passado. Essas são as razões pelas quais o nosso
Estado não recebe do Fundo Nacional de Segurança Pública os
recursos tão importantes para combater a criminalidade aqui. Essa é a
grande diferença, Deputado Rogério Correia. A diferença na situação
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financeira de Minas e do Brasil.
O Deputado Rogério Correia - Agradeço-lhe o aparte. Não vou

desviar-me do assunto, como pretende V. Exa, até porque, se fosse
fazer uma comparação entre o Governo Fernando Henrique Cardoso
e o Governo Lula, daríamos uma balaiada de mais de dez a zero. O
Governo Fernando Henrique deixou o País arrasado, visto que vendeu
as estatais. Trata-se de um Governo do passado, felizmente; não
voltará mais. Não perderei meu tempo para falar do Governo FHC.
Sinceramente, é muita coragem dizer que esse Governo deixou o Pais
bem, achar que o povo se esquece rapidamente do passado. O
Governo FHC deixou o País completamente arrasado, endividado.
Agora, estamos consertando-o.

O Governador Aécio Neves e vocês têm de parar com a mania de
dizer que o Governo Federal tem de fazer tudo em Minas Gerais. Se
assim fosse, não precisaríamos do Governador. Seria melhor que ele
se retirasse, pois só sabe chorar, dizer que não tem recursos e pedir
dinheiro ao Presidente. O Lula concede-lhe recursos, mas ele sempre
acha pouco, chora mais. Dessa forma, não há condições. O Governo
não governa.

Já falei bastante da segurança pública. Quanto à saúde, podemos
observar a Emenda à Constituição n° 29. Onde estão os 10% de antes
e os 120 0 de agora, que deveriam ser aplicados na saúde pública?

Apenas 6,6% foram aplicados na saúde. O Governo maquiou, em
obras da COPASA, em serviços de saneamento, o percentual de
3.4%. Não investiu no SUS como determina a emenda à Constituição.

Gostaria de citar apenas um dado importante sobre educação. Não
sei se sabem, mas o piso salarial de uma professora da 1" à 4' série
no Estado de Minas Gerais é de R$212,00. O Governador devia ter
vergonha por conseguir dormir à noite sabendo que uma professora
tem esse piso salarial, já que não manda para a Assembléia
Legislativa a tabela de salários que prometeu aos professores, quando
em greve, para, pelo menos, dar-lhes um piso salarial maior que o
salário mínimo vigente no Estado de Minas Gerais. Isso mostra a falta
de investimento no setor educacional do Governo.

Não sei como o Governo tem coragem de fazer extensa propaganda
nacional do déficit zero depois de ter feito um completo arrocho nas
questões públicas e obtido da saúde, da educação e da segurança a



nota zero. Essa a nota que o Governo Aécio Neves, infelizmente,
merece pelo trabalho feito até agora.

Esse déficit precisa ser discutido. Na verdade, o Governador
apresentou um orçamento fantasioso. Já ocupei esta tribuna para
dizer que o Governo estava maquiando o orçamento passado, em que
ele próprio reconhecia, nas razões de envio do orçamento, que não
estava contabilizando o crescimento econômico do Pais, graças à
política do Presidente Lula, nem o que ganharia com a reforma
tributária. Pela dDE, deveriam vir para Minas Gerais
R$43.000.000,00. Sabem quanto Fernando Henrique mandou para
Minas Gerais? Zero, assim como é o déficit do Aécio Neves: zero.
Mandou zero. Nunca veio dinheiro da CIDE do Governo FHC, sendo
que essa já existia. Foi a reforma tributária do Presidente Lula que
permitiu que o Governador investisse nas estradas e nas MGs. Só que
ele não diz isso, fazendo parecer que o dinheiro é dele, não do
Governo Federal. Todo programa de investimento em Minas é feito
com dinheiro federal. O Governo do Estado é arrocho total, e zero de
investimento. Esse sim, o zero do Aécio Neves. Zero de investimento
na saúde, na educação, na segurança. E o zero de investimento que o
Governador não quer explicar ao povo mineiro.

Quero clarear essas questões porque viemos fazer um debate, e a
base do Governo quis fazer outro, talvez para não entrar na
discussão. Concederei aparte ao Deputado Sargento Rodrigues
exatamente para que ele entre na discussão dessa questão.

O Governador, a base do Governo, quer ou não um fundo estadual
de segurança pública? Não teríamos mais discussão de verbas. O
povo, com certeza, quer segurança. A proposta desse fundo é
importante.

Deputado Sargento Rodrigues, há muito, já queria falar sobre esse
assunto. Infelizmente, os pronunciamentos seguiram por outros
caminhos. Retomarei a discussão da segurança pública, com a
proposta concreta da criação do fundo. O Deputado Sargento
Rodrigues mostrará que é exequível ter uma segurança de qualidade
no Estado. Em vez de o Governador ficar choramingando dinheiro do
Presidente Lula, ele pode, com o que é arrecadado no Estado, fazer
uma boa segurança pública em Minas. O dinheiro não é pouco, pois
são muitas as taxas, sendo possível, portanto, com esse fundo
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estadual, fazer um bom sistema de segurança pública. Não
precisamos depender apenas do Governo Federal. São necessárias
ações, e não apenas reclamações e choros constantes, como vemos
do Governador hoje em dia.

Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, autor da brilhante
idéia do Fundo Estadual de Segurança Pública.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço ao
Deputado Rogério Correia, mesmo porque este é um dia especial para
a população do Estado de Minas Gerais. Antes de minha fala.
exibiremos um vídeo com cerca de cinco minutos, pelo qual tem-se
mais que uma constatação daquilo que o cidadão vem passando no
seu dia-a-dia.

Antes, quero deixar claro que todos os companheiros parlamentares
que me conhecem desde a minha primeira legislatura, os Deputados
que aqui se encontram, Paulo Piau. Luiz Fernando Faria, Dilzon Meio.
Alberto Pinto Coelho, Rêmolo Aloise e Márcio Kangussu, sabem a
forma como este Deputado sempre atuou neste parlamento.
Independentemente de que lado eu esteja, na base do Governo ou na
Oposição, sempre mantive uma linha de independência, visando
sempre a defender os interesses dos meus representados. Sempre fui
coerente e consciente de meu papel.

Neste momento, estão nas galerias muitas pessoas que deixaram os
seus afazeres e certamente têm chorado a morte de entes queridos,
filhos, pais, mães, amigos e vizinhos e se indignado quando vêem
uma vítima relatando o seu drama.

Eu, particularmente, não gosto do embate ideológico da forma como
é colocado, ou seja, ora é o Governo Federal e ora é o Governo
estadual. Apesar de ser Deputado, há seis anos, penso de forma mais
objetiva, porque não deixei de me policiar como cidadão. Eu sempre
me coloco na condição de cidadão que morou no Bairro Cabana, por
20 anos, e de cidadão que teve oportunidade de servir os quadros da
Polícia Militar e conhecer de perto as dificuldades da segurança
pública. O meu pronunciamento está acima do embate ideológico de
agora com o Governo Federal, ora com o Governo do Estado.

Mesmo porque a segurança pública é tão complexa que precisamos
de todos. Do Governo do Estado, do Governo Federal e do Governo
municipal. Recentemente, na Comissão de Segurança Pública,
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parabenizei o Prefeito porque estava fiscalizando os hotéis e as
pensões. Os marginais que vêm do Rio de Janeiro e de São Paulo
têm o hábito de se hospedar nessas pensões, que, normalmente, não
registram os seus hóspedes. Essa é uma falha gravíssima, em que o
poder público municipal poderá atuar. Em Unaí, só foi possível
prender os marginais por causa do livro de registro de um dos hotéis.

O nosso pronunciamento, a nossa proposta é suprapartidária. Assim
como o crime, que não tem fronteira e invade o município, o Estado, a
União e os países, a nossa proposta é a do cidadão, de quem, a cada
dia, chora a perda de um ente querido. Peço à assessoria técnica que
exiba o vídeo, para que se conheça o que a população está sentindo
em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

- Procede-se à exibição de vídeo.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradecemos à

assessoria desta Casa.
Assistimos a várias pessoas indignadas, cidadãos que foram

assaltados ou tiveram os entes queridos enterrados. Certamente,
muitas lágrimas rolaram. Ouvimos os Srs. Josemar e Aguimar Alves;
as sras. Marialva da Silva, Marlene Silva, Nilza, Ana Albuquerque e a
Maria Mendes, que, aliás, pediu mudança na lei. Portanto, podemos
notar que é complexa a questão da segurança pública.

Não é possível nós, desta Assembléia, travarmos embate ideológico
entre Oposição e Situação, culpando ora o Governo Federal, ora o
Governo Estadual, porque a responsabilidade cabe aos dois.
Queremos, neste momento, solicitar o apoio do Governador Aécio
Neves.

Estamos neste Plenário com o Deputado Alberto Pinto Coelho. Líder
do Governo. Em Venda Nova, disse à Comissão: "Precisamos do
Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco da Oposição, composto por
16 Deputados, dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Carlos
Andrada, enfim, de todos os Deputados desta Casa".

Ontem, aliás, a violência chegou mais perto, sendo vitima a
Deputada Lúcia Pacífico.

Eu, que tive a oportunidade de morar em uma favela, e muitos
Deputados desta Casa que moraram em bairros de periferia e
conhecem de perto o sofrimento das pessoas, não podemos nos
distanciar dessa realidade.
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No dia 19 de outubro, desta tribuna fiz um pronunciamento, que,
aliás, é do conhecimento de alguns da comissão de Venda Nova.
Darei uma noção da complexidade da segurança pública e a razão
pela qual devemos lutar pelo nosso objetivo.

Lerei um trecho de uma matéria publicada pela revista "Veja". (- Lê:)
"O primeiro passo a ser dado pelas autoridades é compreender duas

lições. Todo país que se torna rota do tráfico de drogas rapidamente
vira, também, um grande consumidor. Drogas e armas são pernas do
crime organizado. Uma não vive sem a outra. Não levar em conta
esses pressupostos gerou conseqüências devastadoras. Segundo
dados do Sistema Nacional de Armas, em 1990 foram apreendidas
227 armas de fogo em todo o País. No ano passado, em 2002, as
polícias estaduais e federal recolheram, das mãos dos bandidos,
16.545 revólveres, pistolas e fuzis. Ou seja, em 12 anos, o índice de
armamento ilegal encontrado aumentou 73 vezes.

Além disso, não se deve subestimar o tamanho do arsenal que, ano
a ano, consegue escapar dessa vigilância. Um exemplo, em 1981 a
Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia do Estado
do Rio de Janeiro tinha apreendido apenas quatro fuzis, número que.
em 1998, chegou a 430. Hoje se estima que, só nas favelas do Rio,
existam 47 mil armas em poder dos soldados do tráfico, sendo que
30°, cerca de 14 mil, são fuzis, metralhadoras e submetralhadoras -
material mais que suficiente para abastecer duas brigadas do
Exército".

Essa matéria foi publicada, salvo engano, em maio de 2003. Vejam
como o assunto é complexo, e a responsabilidade do Governo Federal
em relação ao tráfico de drogas e contrabando de armas. A primeira
coisa que quero fazer hoje é declarar minha adesão e total apoio ao
manifesto pelo direito à vida - Segurança já!. Assim como todos vocês
aqui presentes, sinto ter que fazer isso, pois preferíamos, sem dúvida,
manifestar aqui nossa alegria e orgulho pela redução da violência.
Mas, infelizmente não é isso que os jornais nos mostram a cada dia:
não é isso que ouvimos dos nossos amigos e familiares a todo
momento.

Mais uma vez, precisamos ocupar a tribuna para falar sobre a
violência em Minas, com destaque para a Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Infelizmente, isso tem se tornado quase uma



1 25

constante durante esses seis anos de mandato. Mas, se nem
mesmo a policia tem sido poupada, como fica a situação do cidadão
comum? Há pouco mais de um mês, desta mesma tribuna, anunciei
dois ousados resgates de presos em delegacias - um em Contagem e
outro em Pedro Leopoldo. Na mesma data, houve também uma fuga
de presos em Ribeirão das Neves e um assalto ao quartel da Polícia
Militar em Rio Piracicaba.

Mas, se eu quisesse, nem precisaria fazer esse resgate na memória,
pois os jornais desta semana trouxeram notícias que exemplificam
bem o que disse. Em menos de 24 horas, foram registrados dois
assaltos a policiais na RMBH. Na tarde de segunda-feira, um cabo do
Batalhão de Trânsito que estava a serviço, fardado, foi assaltado no
Bairro João Pinheiro, região Noroeste da Capital. Três homens
armados levaram o revólver calibre 38, munição, algemas, o
radiocomunicador, o colete a prova de balas e o apito do policial.
Felizmente, graças a uma denúncia anônima, poucas horas depois a
polícia prendeu dois dos assaltantes e recuperou parte dos
equipamentos roubados.

Já no domingo à noite, as vítimas foram os policiais civis. Três
homens levaram uma viatura descaracterizada, que estava sendo
usada em uma investigação em Contagem. Eles também levaram
uma submetralhadora, uma pistola e um revólver calibre 38, do
Detetive que estava no carro. Ontem, um detetive foi baleado no
pescoço durante uma operação na Vila São José.

Volto a perguntar: se nem mesmo a polícia está segura, como fica o
cidadão, o trabalhador comum? Os mesmos jornais que citei noticiam
que um homem viveu momentos de terror ao ser vítima de um
seqüestro relâmpago ontem, em Nova Lima. Ele foi rendido após cair
em uma falsa 'blitz' realizada por assaltantes na BR-040, ficando,
durante o tempo em que foi mantido refém, com artefatos
supostamente explosivos amarrados em seu corpo. E não precisamos
ir longe. A nossa companheira, Deputada Lúcia Pacífico, teve, esta
semana, um colar arrancado do pescoço quando descia de seu carro
no Centro de BH. Felizmente, ela não foi ferida.

Neste ano já houve 32 policiais mortos, superando o numero
registrado em todo o ano de 2003, que foram 29. Belo Horizonte
registrou, no fim de outubro, o milésimo assassinato. Para termos uma
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comparação desse triste índice, nossa Capital tem hoje cerca de
2.300.000 habitantes. A cidade de Nova torque. com  8 milhões de
habitantes, registrou 594 homicídios no ano de 2003.

Esses são apenas alguns tristes exemplos da insegurança que nos
ronda no dia-a-dia. Em nossas galerias, há um número considerável
de cidadãos indignados com essa realidade e que não aceitam mais
assistir a isso passivamente. Eles representam uma considerável
parcela da sociedade, que merece e precisa ser ouvida. No dia 21 de
outubro, 5 mil pessoas saíram às ruas de Venda Nova pedindo um
basta à violência. Dias depois foi a vez do Bairro Cidade Nova, e por
aí vai. Manifestações dessa natureza estão cada vez mais freqüentes.
A população começa a se mobilizar contra o aumento da violência na
nossa cidade e em nosso Estado.

Vocês estão de parabéns! Isso é exercício de cidadania. E esse o
caminho. Aqui estão aqueles que vocês elegeram para representá-los,
e de quem tem todo o direito de cobrar ações. Vocês estão fazendo a
sua parte, organizando-se, criando uma comissão.

Ontem vimos o nosso Governador anunciar o déficit zero, motivo
pelo qual eu o cumprimento, bem como a toda sua equipe. Segundo o
próprio Governador, o equilíbrio das contas públicas era o primeiro
passo necessário para começar a investir em obras e ações
necessárias. Sendo assim, ficamos satisfeitos também em ouvir que a
segurança pública continua sendo uma prioridade em seu Governo e
que mais 5 mil policiais, entre militares e civis, serão contratados.

Acredito ser este o momento mais oportuno para discutir e, então,
votar o Projeto de Lei n° 823/2003, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública, do qual sou autor. Estudos realizados pelas
Policias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para
a urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para
que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas. A Comissão de Segurança Pública, da qual tenho a honra
de ser Presidente, tem debatido constantemente o assunto. E não
adianta; as soluções sempre esbarram na escassez de recursos para
investimento.

Como reafirmou o Governador, já temos a vontade política para
investir em segurança. Mas sabemos que para isso é preciso ter
dinheiro. Acredito que, enquanto não tivermos recursos vinculados.
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não teremos condições, de fato, de melhorar a segurança pública
do nosso Estado.

E por tudo isso que faço coro aos cidadãos aqui presentes e peço o
apoio dos nobres colegas Deputados. para aprovarmos a criação do
Fundo Estadual de Segurança Pública. Leiam a proposta, conheçam
bem o seu teor. O cidadão já paga pela sua segurança, por meio das
taxas e impostos. Em 2001, o Estado arrecadou, com as taxas de
segurança. R$114.000.000,00; em 2002, R$201.900.000,00; e, em
2003, a arrecadação chegou a R$270.000.000,00. Para este ano, a
estimativa é da ordem de R$380.000.000,00, de acordo com
informações do próprio Governo. Queremos que a aplicação desse
dinheiro seja vinculada para a segurança pública, e ele não mais
continue sendo remetido ao caixa único do Estado, como acontece
atualmente.

Somos Deputados eleitos pelo povo. Precisamos dar a nossa
contribuição para que os mineiros possam ter um pouco mais de
tranqüilidade. A polícia quer trabalhar, mas faltam condições. O
Governo quer fazer, mas falta verba. O cidadão quer ir e vir
tranqüilamente, mas falta segurança.

Mais uma vez, cumprimento a todos os presentes e parabenizo-os
pelo movimento. Vocês têm todo o meu apoio. Vamos juntos lutar pelo
direito à vida - segurança já!

Mais uma vez, agradecemos à população que aqui compareceu,
vinda não só de Venda Nova, como também de outros lugares.

Afirmo publicamente, para que nosso Líder de Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, tome conhecimento do fato, que não viemos
aqui fazer qualquer oposição ao Governador Aécio Neves, mesmo
porque somos da base de Governo. Sabemos perfeitamente que a
competência para vigiar as fronteiras por onde passam os fuzis AR-
15, metralhadoras AK-47, fuzis russos, enfim, todo esse armamento
estrangeiro. é do Governo Federal, e ele não vigia.

Neste momento, não estou aqui para criticar o Governo Federal ou o
Estadual, mas para dizer que, se não houver recursos vinculados para
a segurança pública, certamente a médio e a longo prazo não teremos
um quadro diferente dessa insegurança pública que vivemos.

Faço um apelo ao Deputado Alberto Pinto Coelho e ao Governador
Aécio Neves para que apreciem o Projeto de Lei n° 823, a fim de
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votarmos e aprovarmos essa matéria.

Cumprimento o Deputado Rogério Correia. Líder do bloco de
oposição desta Casa. Com certeza, independentemente do embate
ideológico entre o Governo Federal e o Estadual, ele conhece a
situação real dos cidadãos nas ruas e sabe quais são suas
reivindicações dirigidas aos Governos Municipal. Estadual e Federal.
Ele foi relator do Projeto de Lei n° 823 e apresentou-lhe um
substitutivo, aperfeiçoando nossa proposta.

Fazemos um apelo ao Governador Aécio Neves. E um apelo de
quem representa o povo, anda pelas ruas de Belo Horizonte, conversa
com a população, vai até à Praça Sete, visita vilas e bairros. O
cidadão mineiro está indignado, está sofrendo e sendo coagido a ficar
preso dentro de sua própria casa.

Ressalto que não há como fazer segurança pública sem termos uma
viatura em condições, gasolina, coletes, armamentos, enfim, o aparato
logístico do Estado. Há dois anos, presidimos a Comissão de
Segurança Pública, onde o Deputado Rogério Correia tem participado
exaustivamente dos debates. Estamos sempre discutindo, mas muitas
vezes deparamos com um grande obstáculo: a falta de recursos para
o reaparelhamento.

O cidadão, em Venda Nova, no Barreiro, em Santa Lúcia, no Sion,
na região Leste, no Boa Vista, no São Geraldo. no Tupi, no São Paulo,
etc., quando disca o 190, espera pela viatura por uma, duas, três
horas, e às vezes ela nem chega; ele fica indignado, pois quer
respostas.

O Batalhão da ROTAM está com 50% da sua frota paralisada. Tive a
oportunidade de servir a esse batalhão de 88 a 93. Em 88, lançavam-
se 30 viaturas em um turno da ROTAM, das 19 horas às 4 horas da
madrugada. Hoje, 16 anos depois, esse mesmo batalhão lança 10
viaturas.

Faço um apelo aos senhores e às senhoras. No início dos debates,
foram proferidas algumas palavras de forma mais dura contra alguns
Deputados. Não estamos perguntando qual a bandeira que os
Deputados estão defendendo, se é a da Comissão de Segurança
Pública, a da Comissão de Direitos Humanos, a da Comissão de Meio
Ambiente ou a da Comissão de Administração Pública. Vocês devem
pensar que vieram aqui com o objetivo de buscar uma solução para a
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segurança pública. Essa solução está no custeio, na verba. A
proposta pode ser aperfeiçoada. Se o Governador não aprovar o
projeto, poderá enviar outro, mas deveria providenciar recursos
definitivos, para que não seja necessário fazer 'vaquinha" e juntar
dinheiro por meio do CONSEP para comprar uma viatura; isso não
pode ser realizado o tempo todo, todo mês ou a cada seis meses. E
necessário um recurso vinculado para a segurança pública. Assim,
tenho a certeza de que nem o Sr. Josemar, nem a Sra. Marialva, nem
a Sra. Marlene, nem a Sra. Nilza, nem a Sra. Ana, nem o Agmar e
nem a Maria Mendes terão de esperar pela viatura por uma, duas ou
três horas. A viatura chegará com agilidade e dará a resposta que o
cidadão deseja.

Nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, V. Exa. sabe do respeito que
lhe tenho e sabe perfeitamente as posições que defendo. Não
estamos procurando um embate ideológico. Realmente o Governo
tem-se esforçado, mas o cidadão deseja mais, ou seja, o recurso
vinculado. Ele tem esse direito. Paga-se taxa de iluminação e de lixo,
e o cidadão recebe esse serviço. Pagando-se a taxa de segurança
pública, é preciso existir a resposta ao cidadão. Ele está agindo
democrática e civicamente, como demonstrou aqui de forma pacífica e
ordeira.

Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitamos a V. Exa. que
encaminhe esse apelo ao Governador. Tenho tentado marcar uma
audiência com ele para tratar desse assunto. Não pretendo tratar de
outros assuntos, falarei apenas ao Governador que tenho andado
pelas ruas e que a população tem me questionado. Não agüento mais
participar de audiências públicas da Comissão de Segurança Pública
sem apresentar uma resposta óbvia e coerente para a população.
Parabéns à população. Parabéns ao cidadão que aqui compareceu
democrática e civicamente. Agradeço ao Deputado Rogério Correia
pelo aparte, mas faço-lhe um apelo de coração, não como um
Deputado, mas como um cidadão, para que não adentremos um
campo ideológico e não passemos a criticar o Governador Aécio
Neves ou o Governo Federal. Temos de apresentar uma proposta,
buscando o apoio de todos. O Governador tem de sancionar o projeto,
para que se torne realidade e as polícias deixem de mendigar
recursos aos comerciantes e ao setor privado. Parabéns! Muito
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obrigado.
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues. Parabenizo-o pela autoria do projeto. As pessoas tomarão
conhecimento da sua totalidade. De fato, é necessário que se
vinculem os recursos para a segurança pública. Concordo com V.
Exa. Não podemos tratar do assunto como sendo apenas uma disputa
partidária. Isso não é o que pretendo fazer e não é o que fiz da
tribuna. Apenas respondi a algumas críticas descabidas. Em primeiro
lugar. é preciso reconhecer os problemas. Deputado Sargento
Rodrigues. Isso é o que V. Exa. faz. Nós, Deputados, seja de que
partido formos, precisamos reconhecer, detectar e procurar resolver
os problemas. Esse deve ser o papel de qualquer governante.

E evidente que existem problemas no País. Será que o fato de o
Lula ter assumido a Presidência da República fez com que os
problemas acabassem? Quem dera! O Presidente Lula não é mágico.
Os problemas continuam. O desemprego ainda existe em grande
quantidade para ser combatido. E preciso criar condições para baixar
as taxas de juros. Um Deputado do PSDB mencionou que as taxas de
juros estão altas, mas, na época do Governo Fernando Henrique, as
taxas eram de 26%. Já foram bastante reduzidas, mas precisam
baixar mais. Baixar taxa de Juros significa melhores condições de
desenvolvimento econômico. E preciso diminuir o que o País repassa
de superávit primário ao FMI.

O Governo Lula tem uma proposta que precisa ser executada: retirar
do cálculo do superávit primário o gasto em infra-estrutura. Isso
significa poder investir em um setor fundamental, que é o de infra-
estrutura, importante também para a geração de emprego e renda.
São problemas econômicos e nacionais de grande monta. O Brasil
continua tendo grandes problemas. A reforma agrária avançou muito,
mas existem trabalhadores sem-terra e conflitos na terra, como vimos
recentemente no vale do Jequitinhonha, em Felisburgo, onde estive
acompanhando a apuração dessa chacina. E evidente que os
problemas existem.

O Governo do Estado precisa reconhecer que o Estado é cheio de
problemas, e um deles é o da segurança pública. Não adianta
estampar nas páginas da "Veja" que várias viaturas foram compradas
e o problema da segurança pública foi sanado no Estado de Minas
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Gerais, porque não foi. O Governador não pode tentar esconder a
verdade. A mídia não vai esconder a realidade. Desafio qualquer
Deputado e pediria ao Deputado Sargento Rodrigues que organize
uma caravana de Deputados para irmos a qualquer local da Polícia
Civil e da Polícia Militar vermos quais são as condições de trabalho. A
qualquer local que formos, veremos que, somente nas páginas da
"Veja", o problema da segurança pública foi resolvido. Porém, não na
realidade.

O Governo do Estado precisa ter a humildade de reconher que os
problemas existem para começar a resolvê-los. Se não tiver a
humildade de reconhecê-los, se continuar escondendo a realidade,
não resolverá os problemas do povo mineiro e não ganhará as
eleições, como aconteceu nas eleições municipais, embora tenha
declarado que foi o grande vitorioso. Não foi. Podem publicar quantas
vezes quiser que foi vitorioso, mas essa não é a realidade. Não
ganhou Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Contagem. as
principais cidades do Estado de Minas Gerais. Por mais que o
Governador coloque nos editoriais que resolveu os problemas de
segurança pública com déficit zero, isso não aconteceu. Não resolveu
o problema da segurança nem da saúde nem da educação, pelo
contrário, os problemas agravaram-se. Se o Governador acha que,
por um motivo ou outro, enganará todo o povo com a mídia e
propagandas enganosas, está realmente equivocado. E preciso
reconhecer o problema da segurança pública.

O que estamos distribuindo a vocês sobre a idéia do fundo é que a
situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante
preocupante no momento atual. Isso não tem nada de mentira nem de
exagero. Se o Governador concordar que isso é preocupante, já
poderemos iniciar uma discussão de como sanar esse problema.
Estudos realizados pelas Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de
Bombeiros apontam para a urgente necessidade de reaparelhamento
dessas instituições, para que possam cumprir as tarefas que
constitucionalmente lhes são atribuídas. Estamos falando das Polícias
Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Reconhecer que estão mal
aparelhadas é fundamental para se estabelecerem soluções. Ou
partimos do parâmetro de que há problemas, ou não teremos diálogo.
0 Governo dirá: "Não existe problema, isso é fantasia da Oposição.
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Todos que vão à Assembléia Legislativa protestar são da
Oposição". Daqui a pouco, todo o povo será oposição porque todos
sabem que os problemas precisam ser solucionados. O Sargento
Rodrigues não pode abrir a boca em defesa da segurança pública
porque é tachado de oposicionista.

Já quiseram lhe tirar a Presidência da Comissão de Segurança
Pública porque ele não concordava em dizer que os problemas foram
resolvidos. Ora, tirar o Deputado Sargento Rodrigues dessa Comissão
não resolverá os problemas da segurança pública, mas talvez o
Governador durma mais tranqüilo ou menos preocupado com as
críticas, e os Deputados não precisarão vir aqui defendê-lo a todo
instante. Eles terão menos trabalho.

E preciso que o Governador tenha a humildade de reconhecer a
existência dos problemas. E isso que desejamos. A partir daí, é
possível haver soluções.

Existem três formas para se encontrar uma solução. A primeira é o
Governador decretar a inexistência de problemas nas páginas da
"Veja", nos jornais mineiros e na mídia nacional, como fez ontem:
déficit zero, dívida zero, viva o Governador Aécio Neves! Mas o povo
mineiro sabe que isso não é verdade, e sim uma forma enganosa de
ludibriar.

Uma outra forma é o Governador culpar. como fazem alguns
membros do PSDB, principalmente, o Governo Lula. Tudo é culpa do
Governo Lula. Se o Estado de Minas Gerais vai mal, se a segurança
vai mal, a culpa é do Lula. Isso não é verdade. Segurança pública é
papel do Estado, e o que o Governo do Estado fez? Não que no
Governo Lula não existam problemas, por isso é bom detectá-los para
que sejam corrigidos. Somos humildes em receber críticas. O errado é
dizer que não há problemas.

Culpar o Lula por não mandar dinheiro para as Policias Civil e
Militar, para o Corpo de Bombeiros, ou para o Governador do Estado
não resolve o problema. Assim como dizer que o Governo não tem
dinheiro para nada. O Governo Lula enviou pouco dinheiro, mas ele
manda. O Governador tem de fazer a parte dele.

A terceira forma é o Governo reconhecer a existência dos
problemas. Fazer propaganda de déficit zero não resolve as
dificuldades do Estado. Está na hora de o Governador Aécio Neves



acordar para a realidade e começar a plantar soluções. O Fundo
Estadual de Segurança Pública é uma solução. e gostaria de saber o
que o Governador pensa disso. Será que ele ficará reclamando nos
quatro anos que o Lula não mandou dinheiro para a segurança
pública, ao invés de destinar, Deputada Jô Moraes, uma quantia para
a segurança pública? Não é possível que o Estado de Minas Gerais
não faça isso.

Esse fundo será estabelecido com as verbas orçamentárias que o
próprio Governo destinar e com as taxas, além dos convênios que
poderão ser feitos com organismos internacionais e nacionais que
possam investir no fundo. E o fundo irá, exemplarmente, apenas para
os assuntos de segurança pública, notadamente para o
reaparelhamento das Polícias, contribuindo para a eficácia da Polícia.

Espero que o Governo tenha a humildade de começar a enxergar os
problemas. O Governador precisa se preocupar mais com o Estado de
Minas Gerais. Não que ele não se preocupe, mas deveria se
preocupar mais. Enxergar que os problemas existem. E preciso que
ele não leia apenas o que está escrito nos jornais, já que não há
criticas ao Governo do Estado. Talvez se ele assistir à TV Assembléia,
verá que um pouquinho de crítica ainda é permitido fazer-se aqui.

A mídia foi tão amordaçada que ele deve ler o jornal de manhã e
pensar que é bom mesmo, que só existem coisas certas no seu
Governo. Ele deve ligar a televisão e pensar que está tudo bem, que o
Estado de Minas Gerais é uma beleza e que todo o mundo só fala
bem da sua pessoa. Está na hora de ele dar uma caminhada pelas
ruas. Quem sabe ele não queira ir conosco, da Comissão de
Segurança Pública, à Policia Militar, visitar a Divisão de Tóxicos e a
Furtos e Roubos. Poderia ainda andar pelas ruas de Venda Nova,
visitar uma escola do Estado, conversar com as professoras primárias,
com os médicos, e fazer uma visita ao Hospital João XXIII. E bom que
o Governador conheça a realidade do Estado, e não a sua
maquiagem, vista na mídia, na qual investe 340% a mais do que
estava previsto no orçamento deste ano. Até agora, foram 340% a
mais.

Esse Estado maravilhoso, da revista "Veja", não existe, Governador
Aécio Neves. Não é esse o Estado de Minas Gerais. S. Exa. precisa ir
aonde, de fato, funciona o Estado de Minas, para conhecer os
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problemas das regiões metropolitanas e outros. É preciso que isso
seja dito. As vezes, ele é cercado de assessores que só podem dizer-
lhe o que gosta de escutar. No entanto, é preciso que escute as
reclamações também dos que sofrem na pele o que não está escrito
nas páginas dos jornais.

Ficam duas propostas ao Governador: uma para que possa, com os
Deputados, visitar algumas realidades de escolas públicas, postos de
saúde, quartéis, cadeias, bairros de periferia, para ver os problemas
do Estado, e, a partir daí, ajudar-nos. Teremos o maior prazer de fazê-
lo, mesmo sendo de partido de oposição, de ajudar o Governador do
Estado com soluções como a do Fundo Estadual de Segurança
Pública. Isso, sim, é uma proposta que pode ajudar.

Acho difícil, digo-lhes com sinceridade, aprovar essa proposta na
Assembléia. O Governador prefere o dinheiro no caixa único. O
Deputado Sargento Rodrigues sabe muito bem do que estou falando.
E difícil aprovar essa proposta por causa da base do Governo. Nós,
do PT, estamos defendendo o Fundo Estadual de Segurança Pública
e os direitos humanos também, porque uma questão não é
incompatível com a outra. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero, também, deixar a
minha manifestação. Todos neste Plenário e os que estão assistindo à
TV Assembléia estão na mesma direção, querendo exatamente a
mesma coisa: um País melhor, um Estado melhor, com mais
oportunidade, mais saúde, educação e segurança. Esta última,
sobretudo, é extremamente preocupante, pois sabemos que Belo
Horizonte sempre foi uma cidade mais tranqüila no que se refere à
criminalidade: mas parte agora, de fato, para uma situação já
preocupante. Não só Belo Horizonte sofre com isso. Em Uberaba,
onde resido com minha família, já temos seqüetros relâmpagos, o que
mostra que a situação é realmente crítica.

O problema de segurança, Sr. Presidente, não se resolve com
discurso e com demagogia; resolve-se na raiz do problema. Essa raiz
social, que não é só de Minas, mas do Brasil, é profunda. Temos uma
má distribuição de renda, uma injustiça enorme no País, que não é de
agora. Trata-se de um problema nascido nesses 500 anos. Nós,
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brasileiros, não tivemos capacidade ainda para resolvê-lo ou
minimizá-lo.

Quando vejo os Deputados Rogério Correia e Weliton Prado imputar
a culpa ao Governador Aécio Neves, penso que não é justo. O
problema é muito mais profundo do que pensamos. Como pertencente
à base de sustentação do Governador Aécio Neves, fico até feliz com
o discurso que a Oposição traz a este recinto. Está jogando a culpa
em cima de um Governo, de um Governador, mas, na verdade, o
problema é muito maior. Claro que ele tem responsabilidade. Em
nossa avaliação, está buscando esse atendimento.

Quero, então, dizer aos Deputados Rogério Correia e Weliton Prado
que os dados da economia de Minas Gerais não são dados mineiros
tampouco inventados pelo Governador. Trata-se de dados trabalhados
por organismos federais, que dão conta de que a economia mineira
está crescendo mais e muito acima da média brasileira. Se a
economia brasileira está crescendo e a economia mineira, acima
dessa média, significa que o Estado, em termos econômicos, está
sendo bem-conduzido.

Isso são números inegáveis. Deputado Alberto Pinto Coelho, não
houve denúncia de corrupção, de dinheiro mal-aplicado, porque, se
isso tivesse ocorrido neste Plenário, eu estaria extremamente
preocupado. As palavras são vazias.

O problema é sério, mas as palavras são demagógicas e vazias.
Pelo visto, a compreensão desta platéia só possui uma direção: o
salário. A questão do salário é grave. Como funcionário público do
Estado de Minas Gerais, sei que o problema é grave. Temos de
compreender que o problema é mais complexo. Se não fizermos a
economia crescer, não haverá solução para o problema da polícia, do
professor, da saúde, enfim, para coisa alguma.

Nestes quase dois anos, na minha avaliação, o Governador Aécio
Neves está tentando organizar o Estado para que as coisas possam
ser resolvidas. Agora, imputar a culpa de tudo apenas a uma pessoa
não é correto. Repito: não há denúncia de corrupção no Governo. Fico
muito feliz com isso.

Sr. Presidente, os Governos Federal, Estadual e Municipais têm
responsabilidade com a polícia, com a justiça e com o poder de
fiscalização. 0 Brasil tem de mudar a postura. Policiais. Fiscais e
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Juizes têm de ser bem-pagos, pois exercem atividades
importantes para a sociedade. Concordamos com isso. Temos de
chegar lá. Acredito que a pressão é justa, desde que as exposições
sejam também justas.

Dizer que o Governador está enganando a população, por
intermédio da mídia, não é verdade. Hoje os dados estão disponíveis
para todos, basta entrarmos na Internet e acessá-los. Só porque saiu
uma reportagem no "Estado de Minas" e na "Folha de S. Paulo", não
acreditaremos. Só quem lê apenas as manchetes pode acreditar que
o Governo engana alguém. Aécio, Lula, ninguém engana o povo, que
está bem-informado. Pode ser que haja uma minoria mal-informada no
País, mas a maioria acompanha bem os acontecimentos.

Sr. Presidente, proferi essas palavras para contextualizar a situação.
Temos de buscar solução para o caso. A discussão madura e sadia
traz benefícios. Vamos analisar o projeto em profundidade. Realmente
precisamos alocar mais recursos para a segurança pública; mas, com
demagogia, não resolveremos nada. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, não há neste País cidadão responsável que não
esteja preocupado com a questão da segurança pública. No seio de
toda família ou na roda dos amigos, há sempre alguém que passou
por um fato relacionado a esse problema que se abate sobre a
sociedade brasileira.

Domingo passado, assistimos ao Fantástico, programa de grande
audiência, que relatou fatos atinentes a essa questão, ocorridos com
turistas que vêm conhecer e desfrutar as belezas e potencialidades do
nosso País. Infelizmente, há registro de fatos lamentáveis referentes à
segurança pública.

Nada empanará este momento histórico no nosso Estado nem
retirará o brilho dessa conquista alcançada pelo Governador Aécio
Neves. Não podemos aqui misturar essas questões ou tirar, por meio
de discursos demagógicos e de derivações equivocadas, o foco do
que devemos comemorar nesta data, retratado não somente na mídia
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do Estado, mas também na mídia nacional. A conquista do
chamado déficit zero é da maior importância para o resgate da auto-
estima e da esperança em dias melhores e para o desenvolvimento
social e econômico do nosso Estado.

Então não representa simplesmente anular o déficit fiscal do Estado,
mas sim, com essa conquista e com o trabalho desde o primeiro dia
do Governo, atingirmos um patamar em que este Estado, a despeito
das dificuldades dos federados neste País, tenha uma gestão
eficiente, eficaz e responsável. A partir de agora, ele alcançou a
condição de ter as suas despesas comprimidas numa ação de grande
responsabilidade com o dinheiro público. Por outro lado, há um
aumento da receita e da arrecadação do nosso Estado, por meio de
um trabalho realizado com diretrizes e objetivo, eliminando ou
minimizando a sonegação. Além disso, abarcando recursos e ganhos
de ICMS por meio do desenvolvimento da economia mineira.

Com essas conquistas estamos no alvorecer de um novo tempo, em
que o Estado, por meio da perspectiva e da possibilidade concreta de
superávits primários, disponha de mais recursos. Isso é para que o
Governo do Estado, com capacidade de gestão e alto grau de
responsabilidade, não fique na retórica e no discurso fácil, mas sim na
ação prática e efetiva, resolvendo as questões que afligem a
população do nosso Estado. Isso é dever e missão do Estado, tanto
na área de segurança pública, que é prioridade efetiva deste Governo,
quanto nas áreas sociais e de infra-estrutura básica em todos os
campos de atuação que lhe cabe.

Temos muito o que comemorar. Na sua explanação didática, o
Governador foi aplaudido ontem pelos presentes por três vezes.
Verificamos ali que os mineiros souberam entregar a mãos
competentes e responsáveis o destino do nosso Estado. O Deputado
Rogério Correia, Líder, disse que o Governador do Estado pediu
recursos ao Governo Federal. Não, não é verdade. Como compete ao
Governo do Estado, ele altivamente exige e cobra publicamente que o
Governo Federal cumpra a sua parte e repasse os recursos que são
de direito dos entes federados. Mais do que isso, fala sobre os
acordos realizados à luz dos entendimentos políticos referentes à
recomposição do fundo da Lei Kandir. E um direito e um dever do
Governador de Minas liderar esse processo, pois o nosso Estado é
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exportador de minério de ferro e vê o prejuízo alcançado.
Entendemos o objetivo da política maior do nosso Estado. Minas
Gerais não pode ficar no sacrifício.

Portanto o Governador, como lhe compete, resgata a política altiva
de Minas Gerais fazendo o chamamento, quando é seu dever colocar
as questões de interesse de Minas e do País.

Quanto à questão da segurança pública, lamento que neste
momento a platéia não esteja presente. Algumas observações foram
feitas, e devemos traduzir a prioridade com a segurança pública não
por um discurso pontual ou por uma questão casuística. Precisamos
ver as ações efetivas que estão sendo implementadas no Governo de
Minas.

O montante relativo à segurança pública, no exercício de 2004, é da
ordem de R$2.620.000.000,00, ou seja. 12 0 0 do orçamento do Estado.
Naturalmente que queremos mais, mas essa cifra já é significativa
para que se invista em segurança pública em Minas Gerais.

Pasmem os senhores! Do montante de R$2.620.000.000,00, o que
tínhamos previsto como convênios a serem celebrados com a União
para repassar recursos para a segurança pública em Minas era da
ordem de R$163.000.000,00, dos quais somente R$25.000.000,00
estão nos cofres mineiros.

Não podemos levar a questão para o campo ideológico, mas
devemos ilustrar esses números para que a população mineira tenha
consciência do esforço e da responsabilidade com que o Governo
Aécio Neves ataca a questão da segurança pública em nosso Estado.

O montante de recursos a que me referi se traduz em inúmeras
ações na área de segurança pública no Estado, haja vista os
programas específicos para qualificar a mão-de-obra na Polícia Civil.
na Polícia Militar e no sistema carcerário, renovação da frota,
aquisição de novos veículos, armamentos e fardamentos, além da
unidade e do trabalho sincronizado entre as Polícias no Estado de
Minas, que já é uma realidade palpável. Novas penitenciárias estão
sendo construídas. Enfim, inúmeras ações em vários campos estão
sendo feitas, no esforço gigantesco do Estado.

Todos devemos reconhecer que a conquista do déficit zero se faz no
presente momento e que o Governo, em razão de suas dificuldades,
não teve uma visão contemplativa. Não veio a público somente para
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dar explicações. O Governo Aécio Neves vem a público
constantemente, para mostrar providências e ações efetivas, com
investimentos sérios na área de segurança pública.

Chamo a atenção do nobre companheiro, Deputado Sargento
Rodrigues. A despeito da sua preocupação em relação à vinculação
dos recursos, estamos falando de montante, no presente exercício, da
ordem de R$2.620.000.000,00, dos quais R$380.000.000,00,
aproximadamente, compõem a arrecadação das taxas. O volume é
muito superior à cifra arrecadada das taxas. Isso está distribuído em
inúmeras fontes. Há os recursos ordinários, os recursos de convênios,
que infelizmente é um número pífio do montante previsto e do
montante repassado. Outra fonte é a taxa de segurança pública a que
os Deputados se referiram, e a notificação das multas de trânsito, das
quais este Estado não fez e não faz uma indústria de arrecadação.

Temos, aqui, naturalmente, além dos encargos de pessoal, os
recursos aplicados nas despesas correntes, em outras despesas e em
investimentos. Para o exercício de 2005, na peça orçamentária que se
encontra nesta Casa, o montante previsto pelo Governo para a
segurança pública é da ordem de R$3.206.000.000,00. Este ano,
saímos de um patamar de 12% dos recursos previstos no orçamento
para um patamar de 14% de recursos a serem aplicados na área ou
na função segurança pública. E muito? E pouco? E o que o Estado
pode. Isso demonstra, de maneira inequívoca, que a segurança
pública é uma prioridade inabalável, irretocável deste Governo. Ela se
dá com esses números e com as ações efetivas, a que todos nós
temos assistido.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo Aécio Neves nesta Casa.
Ressalto que ele vem conduzindo muito bem os destinos do povo, de
todos nós, mineiros.

Devo dizer a V. Exa. que, desde ontem, a auto-estima do povo
mineiro está muito mais elevada, resgatada pelo sentimento maior de
amor à sua terra, o nosso Estado. Quem teve oportunidade e
felicidade de participar, como o fizemos nós e V. Exa., de um
momento mais raro e mais caro para os parlamentares, saberá do que
estou falando. A partir de hoje, não só pela nossa auto-estima, mas
também pela confiança renovada em nosso Governador, estamos



aqui para reconduzir os destinos do Estado, da maneira como
esta terra bem merece.

V. Exa. traz-nos dados importantes. Tenho certeza de que, há muito
tempo. este Estado não ouvia notícias assim. Minas Gerais passou
por uma constrangedora seqüência de déficits. Durante dois anos e
dois meses, o Governador, contando com a seriedade de sua equipe
econômica, conseguiu fazer com que os acontecimentos fossem
reconduzidos da maneira certa. Diga-se de passagem que, para tanto,
contou com a participação desta Casa.

As ações centralizadoras do Governador, por si só, revelam sua
maneira de conduzir a administração pública com transparência,
seriedade e determinação, resgatando, acima de tudo, a credibilidade
do povo mineiro. Aliás, ele foi também um grande e exemplar
parlamentar. Agora, junto à sua equipe econômica e às Secretarias e
por meio de suas ações, traz credibilidade ao Governo.

Basta dizer que o PIB do Estado ficou acima da média nacional.
Minas tem dado exemplo ao País. Sem dúvida, sentimos orgulho por
sermos mineiros. Poderemos olhar no retrovisor da história e dizer
que valeu a pena confiar naquele que se sacrificou e, com
transparência, dignidade e honradez, deu o melhor de si. Ressalto que
ele tem demonstrado transparência em todos os setores, como bem
analisa V. Exa., nesta tarde.

Como fez V. Exa., também me inscrevi para falar o que ouvi, aprendi
e guardei. Todavia, não pude comparecer, visto que tive de participar
de reuniões de algumas comissões. Faço coro com V. Exa., com o
povo mineiro.

A partir de hoje, haveremos, com certeza, de produzir muito mais,
inclusive pela forma com que vem sendo conduzido o Governo. E,
mais ainda, Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso caríssimo Líder, o
Governo Aécio Neves tem dado uma visão macro em todos os
setores, não somente em gestões centralizadoras.

Hoje recepcionamos o Secretário de Saúde. Marcus Pestana, que
trouxe a participação do Governo dentro das condições e ações da
saúde no Estado de Minas Gerais, como outros projetos que aqui
estamos discutindo, buscando o resgate do desenvolvimento.

Peço a V. Exa., como Líder do nosso Governo, que leve ao
Governador o nosso respeito e, acima de tudo, a nossa parceria, e
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que Deus o ilumine na maneira como vem conduzindo os destinos
do Estado. A Casa do povo mineiro sempre estará aberta, e todos os
projetos que para aqui foram encaminhados por S. Exa. foram
aprovados, e estão dando resposta ao nosso desenvolvimento: déficit
zero.

Tenho certeza de que o Brasil hoje tem o privilégio de conhecer a
austeridade e a governabilidade de Minas Gerais. Parabéns! Com a
liderança de V. Exa., estaremos também nessa reta de trabalho
buscando novas ações que venham garantir o sucesso do povo
mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço o aparte do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que, com suas considerações, sempre abrilhanta
e acrescenta algo àqueles que fazem uso desta tribuna.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Obrigado, meu caro
Líder. Sr. Presidente e Srs. Deputados, é muito oportuno tudo o que
aconteceu na tarde de hoje, neste Plenário. Esta Casa é a casa do
contraditório, das manifestações. Enfim, é a casa do nosso povo.

Vi o brilhantismo do nosso Líder, que, ao assumir esta tribuna, ajuda
o Governo do Estado a prestar contas do que tem feito nestes quase
dois anos de Governo. A reflexão que V. Exa. nos impõe a fazer é
muito importante. E preciso também que você, telespectador da TV
Assembléia, preste atenção nos números que o Deputado Alberto
Pinto Coelho nos traz.

A questão da segurança pública atinge a todos e nos preocupa. A
violência ocorrida na cidade de Felisburgo nos tomou de surpresa,
entristeceu-nos e nos leva a uma profunda reflexão. A violência que a
companheira, Deputada Lúcia Pacífico, sofreu ontem também nos
leva a refletir. A violência e o crime estão infiltrados em todas as
áreas, em camadas sociais, no empresariado e na política. Enfim, em
todos os setores, o crime está organizando-se.

Não será em um ano e oito meses de mandato, e em um Estado
apenas, que conseguiremos debelar toda a violência e o problema da
segurança. O Governo Aécio Neves tem feito tudo o que tem
condições de fazer. Não tem feito tudo o que gostaria de fazer para
combater a violência e dar mais segurança ao cidadão, mas sim o que
é possível ser feito. Houve o choque de gestão e a modernização de
sua máquina administrativa. Isso está a olhos vistos, e só não vê
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aquele que não quer.
Ontem, tivemos conhecimento do que tem sido feito na área de

segurança. V. Exa., Deputado Alberto Pinto Coelho. já dissertou sobre
essas medidas. Várias ações foram empreendidas pelo Governo do
Estado para combater a violência e dar mais segurança ao cidadão.

Hoje. pela manhã, na Comissão de Saúde, recebemos a visita do
Secretário de Saúde. Marcus Pestana, que mostrou com números e
ações como tem modernizado o sistema de saúde de Minas Gerais,
sendo uma referência para todo o Brasil.

Poucos Estados fizeram na área de saúde o que o Governo Aécio
Neves tem feito, contando com a competência do Secretário Marcus
Pestana. Enfim, são muitas as áreas que o Governo tem melhorado,
com alternativas transformadoras para Minas Gerais se tornar o
melhor Estado do Brasil para se viver. Primeiro, criou a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, que também combate a violência, pois
atraiu empresas para o Estado, gerando empregos a todas as
pessoas necessitadas. E importante ressaltar também que Minas
Gerais está muito acima da média nacional no que diz respeito ao
recolhimento de impostos, à geração de empregos e ao crescimento
do PIB.

V. Exa., como Líder do Governo, está seguro para enfrentar
qualquer debate ou embate em defesa de um Governo austero, que
está à frente do seu tempo e enxerga o amanhã, não apenas o agora.
Se tivermos de compará-lo com outros Governos Estaduais ou, até
mesmo, com o Governo Federal, teremos absoluta segurança de que
o Governo Aécio Neves é um governo de vanguarda, um governo que
governa para a próxima geração, não apenas para a atual. Por isso,
prezado Líder Alberto Pinto Coelho, continuaremos com V. Exa. nessa
trincheira de apoio ao Governo Aécio Neves. Parabéns pela oportuna
fala nesta tarde, que obriga todos os mineiros a fazerem essa
reflexão.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço o aparte do Deputado
Márcio Kangussu, que, com sua larga experiência de ex-Prefeito e ex-
Secretário de Estado, ilustra muito bem a conquista que representa
este momento para Minas Gerais.

Gostaria de aproveitar a presença do Líder da Oposição. Deputado
Rogério Correia, e da nobre Deputada Jô Moraes para chamar a
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atenção para os números a que me referi, relativos ao exercício
de 2005, da função segurança do Estado, da ordem de
R$3.206.000.000,00, ou seja, 14 0/Ó do nosso orçamento. Está previsto
tão-somente no item Convênios, com a União e o Estado, o montante
de R$80.000.000,00. Oxalá, não ocorra o que está acontecendo neste
ano. Que efetivamente esses R$80.000.000,00 sejam destinados aos
cofres mineiros!

Encerrando as minhas palavras, queria dizer que, sem qualquer
jactância, estamos reeditando neste momento o que a tradição
republicana reserva a Minas Gerais ao longo da nossa história. Com a
conquista de agora. Minas Gerais dá e renova um exemplo para toda
a Nação, não apenas no campo da política administrativa,
respondendo com altivez, equilíbrio e firmeza, como sempre ocorre
nos momentos mais críticos do nosso País. O Governador de Minas
saberá responder aos mineiros, que lhe confiaram a nobre missão de
comandar os destinos do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, e para
as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

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

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 10/11/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Leonídio
Bouças, por indicação da Liderança do PTB) e a Deputada Ana Maria
Resende membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos sobre a não-regulamentação da Lei n°
14.334, de 26/612002, que altera a redação do art. 2° da Lei n° 12.186,
de 5/6/96, que autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso
gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade, a profissionais e
autoridades que menciona, em competição esportiva realizada em
estádio e praça de esportes de propriedade do Estado e dá outras
providências. A Presidência justifica a ausência dos Deputados
Adaiclever Lopes, Presidente da Comissão, e Antônio Júlio, autor do
requerimento que suscitou a reunião, informando que tinham sido
chamados de última hora para participar, em Brasilia, da reunião
Executiva do PMDB com o Presidente da República. A Presidente
registra a presença dos Srs. Antônio Almeida, Superintendente de
Esporte, e José Rodrigues Maciel, Assessor Jurídico, representando o
Sr. Marcos Montes Cordeiro, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, Sérgio Pessoa de Paula Castro.
Procurador do Estado, representando o Sr. José Bonifácio Borges de
Andrada, Advogado-Geral do Estado, Fernando de Campos Sasso,
Presidente da ADEMG, Aguinel Faria Mozzer, Presidente do Sindicato
dos Árbitros de Futebol de Minas Gerais, Juarez Alves Pimenta,
Presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol de Minas Gerais,
Carlos Rogério Belém Braga, advogado desse Sindicato, e Francisco
Reis de Souza, Assessor de Imprensa, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência na ausência do autor do
requerimento que deu origem ao debate, concede a palavra ao
Deputado Paulo Piau; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. A Presidente pede desculpas aos
convidados e aos parlamentares de retirar-se da reunião, em virtude
de audiência marcada anteriormente com a Secretária de Educação,
passando, então, a direção dos trabalhos ao Deputado Weliton Prado,
membro efetivo da Comissão. 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. 24 de novembro de 2004.
Ana Maria Resende. Presidente - Leonidio Bouças - Weliton Prado.

ATA DA 18 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/11/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Jô Moraes. O Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião por alguns momentos. As 10h30min
são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Domingos
Sávio, Paulo Piau, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Leonardo Quintão, (por indicação da Liderança do PMDB) e da
Deputada Jô Moraes. membros da Comissão. Registra-se. também, a
presença do Deputado Paulo Cesar. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em busca de soluções, a penhora da
fazenda experimental onde funciona o Instituto Técnico de
Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui e o permanente risco de
que o referido imóvel seja leiloado. Passa-se à l a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, é
aprovado requerimento da Deputada Jô Moraes em que solicita a
retirada da matéria da pauta. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio e da Deputada Jô Moraes em que
solicitam sejam ouvidos os Srs. Evandro Rocha Mendes, Prefeito
eleito de Pitangui: Marcílio Valadares, Vice-Prefeito eleito de
Pintangui, e Claúdio Ferreira de Souza. Diretor-Presidente do
SINTAPPI-MG: dos Deputados Paulo Piau, Domingos Sávio e da
Deputada Jô Moraes, em que solicitam ao Presidente da Assembléia,
seja marcada audiência com o Governador do Estado para buscar
soluções para a penhora da fazenda experimental onde funciona o
Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui e para
o permanente risco de que o referido imóvel seja leiloado. A



Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados,
que discorrerão sobre o assunto supra citado. Registra-se a presença
dos Srs. Evandro Rocha Mendes. Prefeito eleito de Pitangui: Marcílio
Valadares, Vice-Prefeito eleito de Pitangui; Ronaldo de Moraes
Valério, Vereador eleito de Pitangui, e Claúdio Ferreira de Souza,
Diretor-Presidente do SINTAPPI-MG, os quais são convidados a
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, 23 de novembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jô Moraes.

ATA DA 21" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15' LEGISLATURA, EM 18/11/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Olinto Godinho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,
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. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 311/2003 (relator:
Deputado Rogério Correia), na forma do Substitutivo n° 1 apresentado
em Plenário, com as Emendas n os 1 a 3, apresentadas na Comissão;
e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.551/2004 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da



Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia (4), em que
pleiteia seja solicitado ao Tribunal de Contas da União a realização de
uma auditoria contábil nas contas da Prefeitura Municipal de
Conceição da Aparecida, no período de 1997 a 2004, com a finalidade
de apurar denúncias de diversas irregularidades envolvendo a atual
administração: sejam solicitadas ao Sr. Clayton Alfredo Nunes, Diretor
do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN -, da Secretaria
Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, informações sobre a
existência de convênios em aberto entre o Estado e o Fundo
Penitenciário Nacional, por intermédio do DEPEN, e a discriminação
dos eventuais convênios e pendências existentes: sobre as
providências tomadas pelo DEPEN para sanar impropriedades
relativas aos eventuais convênios em aberto e sobre a existência de
processos para realização de novos convênios ou de aditamentos aos
convênios em andamento; e a respeito do posicionamento do DEPEN
com relação aos processos porventura iniciados; seja enviado ofício
ao Governador do Estado solicitando-lhe cópia do resultado final das
auditorias realizadas na Fundação TV Minas Cultural e Educativa e na
Rádio Inconfidência; e sejam agendadas visitas desta Comissão às
penitenciárias em construção nos Municípios de Vespasiano, Santa
Luzia, Uberaba, Muriaé, Formiga, Três Corações e Patrocínio: e
Ricardo Duarte (1), em que pleiteia seja enviado ofício ao Chefe da
Policia Civil, solicitando-lhe a construção de Delegacia de Polícia Civil
no Município de ltuiutaba. Em seguida. é designado o Deputado
Sargento Rodrigues para relatar requerimento apresentado pelo
Deputado Ricardo Duarte, em que solicita seja a ioa Cia de Policia
Militar em ltuiutaba transformada em Batalhão da Polícia Militar, bem
como seja construído o prédio para instalação do referido batalhão.
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, 23 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues. Presidente - Rogério Correia - Marcelo

Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"Áãk



PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.91412004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau e do Colégio de Líderes, o
projeto de lei em epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia do
Cliente, a ser comemorado anualmente em 15 de setembro.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102. III. "a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 22110/2004 e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional, e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 10 do
art. 25 da Carta brasileira. E a chamada competência residual, que lhe
reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União, art. 22, nem do município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União nem do Município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte das demais entidades componentes do sistema federativo.
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do
Estado para a edição de normas sobre a matéria.

Importante é esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar
as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos
titulares do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz
menção àquela que ora examinamos; infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste parlamento é facultada a iniciativa da
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proposição.

Ressalte-se, com relação ao dispositivo que determina a inserção da
data no calendário oficial do Estado, que, atualmente, cada Secretaria
estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for
o caso, com as atividades específicas que desenvolverá; não há,
portanto, um calendário oficial único do Estado.

Além disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de
determinado órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo,
que nada mais faz do que implementar comando relacionado
diretamente com a lei que a instituiu.

Em decorrência disso, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto a
qual suprime do art. 1° a expressão "no calendário oficial do Estado de
Minas Gerais".

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.914/2004
com a Emenda n° 1, a seguir formalizada.

EMENDA N° 1
Suprima-se do art. 1° a expressão "no calendário oficial do Estado

de Minas Gerais".
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.926/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n°

1.92612004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de
Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - CADA -' com sede no Município
de Pouso Alegre.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 5/11/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 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
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Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 10 da Lei n° 12.972. de 1998, modificado pela Lei
n°15.294. de 2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas: a entidade foi constituída
e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica própria, e
sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos
respectivos cargos. Ademais, está ela devidamente inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município. sob
o n° 32.

Ressalte-se, ainda, que os arts. 18, 23 e 27 do seu estatuto
estabelecem que as atividades dos Diretores e conselheiros não serão
remuneradas e o art. 38 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado à Federação Nacional das
Casas Dia - FENACAD -, estabelecida no Município de Americana,
SP.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.926/2004.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.927/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Apoio a
Dependentes Químicos Portal da Vida, com sede no Município de
Pouso Alegre.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/11/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102. III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por

",à
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pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício
dos seus cargos, e está devidamente inscrita no Conselho Municipal
de Assistência Social do respectivo município, sob o n° 33.

Além disso, o art. 60 de seu estatuto determina que o exercício das
funções de direção não será remunerado, e o art. 38 dispõe que, em
caso de dissolução, os bens remanescentes de seu patrimônio líquido
serão destinados a entidade de fins idênticos ou semelhantes, não
econômicos, indicada pela assembléia geral.

A referida instituição atende à exigência consubstanciada no art. 10
da Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública, alterado pela Lei n° 15.294, de 2004.

Conclusão
Diante	do exposto, concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.927/2004.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 578/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n
578/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de garantia
real, por parte de empreendimentos econômicos, nas hipóteses de
risco de dano iminente ao meio ambiente e à população e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo acrescentar dispositivos à

Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente no Estado. Segundo seus termos, seria
adicionada aos mecanismos de controle das fontes poluidoras já
existentes a obrigação de o órgão ambiental competente realizar
vistorias regulares em empreendimentos potencialmente nocivos ao
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meio ambiente e a imposição de instrumentos de garantia ao
empreendedor com potencial poluidor, quando do licenciamento de
empreendimento dotado de significativa probabilidade de dano à
sociedade e ao ambiente. Esses meios, que poderiam ser exigidos em
qualquer tempo pela administração, destinam-se a assegurar que o
empreendedor tenha capacidade econômico-financeira para, nos
casos em que for necessário, arcar com os custos de recuperação ou
reabilitação de áreas degradadas e os custos derivados de sua
responsabilidade por danos causados à população e ao patrimônio
público. Poderiam ser usados quaisquer tipos de garantia, como
fiança bancária, seguro de responsabilidade civil ou garantia real.

A realização de vistorias periódicas é procedimento destinado ao
controle e à fiscalização de empreendimentos potencialmente
poluidores. Trata-se de atitude mediante a qual o poder público
concretiza princípios balizadores da norma de proteção ambiental,
mormente os principios da responsabilidade objetiva do agente
poluidor, da precaução e do desenvolvimento sustentável.

Garantia real é a "que se funda no oferecimento ou entrega de um
bem móvel, imóvel ou semovente, para que nele se cumpra a
exigência ou execução da obrigação, quando não é cumprida ou paga
pelo devedor. A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa,
pertencente ao devedor ou mesmo a estranho que intervém no
contrato, em que se funda a dívida, como garantia do devedor ( ... )Se
diz real, precisamente pela natureza da garantia, incidente sobre bens
patrimoniais de alguém, não sobre seu crédito ou fé pessoal" (SILVA,
De Plácido e. "Vocabulário Jurídico". 12 a ed., vol. II. Rio de Janeiro:
Forense, 1993, p. 343.). A carta de fiança, por seu turno, constitui
relação obrigacional mediante a qual uma pessoa se obriga por outra,
para com seu credor, a satisfazer a obrigação caso o devedor não a
cumpra. Já o seguro de responsabilidade atende a riscos ou
indenizações derivadas da responsabilidade civil, em virtude da qual o
segurado tem o dever de atender reclamações pecuniárias por ato ou
fato que gere obrigação contra si. Observe-se que a proposição
procura impor ao empreendedor significativo ônus, o qual, do ponto de
vista jurídico, por seu rigor, fere os princípios da razoabilidade e da
eficiência, próprios da administração pública, bem como o da livre
iniciativa, aplicável à iniciativa privada.
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A matéria está no campo de incidência da competência
legislativa estadual. Dispõe o art. 24, VI, da Constituição da República
que cumpre ao Estado legislar concorrentemente sobre "florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição".
No mesmo artigo, o inciso VIII atribui ao legislador estadual
competência para dispor sobre "responsabilidade por dano ao meio
ambiente", obedecidas as normas gerais editadas pela União.
Saliente-se, também, a competência material do Estado membro em
matéria ambiental, disposta nos incisos VI e VII do art. 23 da
Constituição Federal.

Note-se que o art. 170 da Carta Magna estabelece a defesa do meio
ambiente como princípio da ordem econômica. Atente-se, ademais,
para o fato de as atividades econômicas e o direito de propriedade
estarem conjugados ao princípio da função social da propriedade em
nossa ordem jurídico-constitucional. Vê-se que a proposição deve
buscar um sutil equilíbrio jurídico, em virtude dos princípios
concorrentes que sobre ela incidem.

A Constituição da República estabelece, ainda, no art. 225, § 3°, que
as condutas lesivas ao meio ambiente submetem os agentes
causadores do dano tanto a sanções quanto ao dever de reparação. O
preceito assinalado versa sobre proteção ambiental e sobre a
responsabilidade por dano ao meio ambiente, temas que, como já foi
referido, estão afetos à competência concorrente. Compete ao Estado,
neste caso, legislar sobre a matéria, observando as normas gerais
emanadas da União. O § 2 0 do artigo citado estabelece que, para
assegurar a efetividade do direito de todos a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, o poder público é incumbido de observar
o princípio da precaução, podendo "controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente'.
A proposição sob estudo densifica as disposições constitucionais
pertinentes ao tema, assegurando a efetividade da proteção
ambiental.

Incide, ainda, sobre a análise da proposição o princípio do
desenvolvimento sustentável, acolhido pelo art. 225 da Constituição
da República. q ie é definido pela Comissão Mundial sobre Meio

"A
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Ambiente e Desenvolvimento como "aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades".

Percebemos que a matéria exige uma interpretação sistemática da
ordem jurídico-constitucional, no intuito de se extrair uma solução
normativa apta a conjugar os princípios e regras de proteção
ambiental vigentes com as demais normas do ordenamento jurídico.
Quanto a esse aspecto, a instrumentalização do princípio protetório
que se pretende na proposição em tela é, em sua idéia central.
consoante com o direito pátrio.

A idéia de vistorias periódicas, presente na proposição, bem como a
de se assegurar o potencial indenizatório do empreendedor
coadunam-se com os princípios da precaução e da responsabilidade
objetiva pelo dano ambiental. Observe-se, contudo, que a elevação
das garantias deve ocorrer com observância do princípio da
razoabilidade, de maneira que as exigências do poder público em
matéria ambiental ocorram na proporção do risco que os
empreendimentos ofereçam ao meio ambiente.

Notamos, a propósito, que alguns dispositivos da proposição
merecem reparos. A prestação de garantia real ou instrumento similar
está em descompasso com a segurança que se pretende oferecer ao
meio ambiente, no que se refere à possibilidade de reparação de
eventual dano, pois se mostra exagerada. Deve, portanto, ser revista.
Também a faculdade outorgada ao Ministério Público pelo projeto já
está prevista na ordem jurídica, uma vez que é atribuição
constitucional daquele órgão zelar pela integridade dos direitos
difusos. Já a competência para aplicação de penalidade, conferida ao
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é
matéria presa a reserva de iniciativa, e somente projeto de lei do
Governador do Estado poderia tratar do tema.

Assim, com o intuito de aperfeiçoar a proposição do ponto de vista
jurídico-formal e da técnica legislativa, apresentamos, na conclusão, o
Substitutivo n° 1, no qual se propõe modificação de todo o art. 8 0 da
Lei n° 7.772. de 1980, em harmonia com a proposta em análise e com
o que dispõe o art. 5° da citada lei.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 578/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8° - A instalação, a construção, a ampliação e o funcionamento

de empreendimento poluidor ou potencialmente poluidor ficam sujeitos
a licenciamento pela Comissão de Política Ambiental - COPAM -,
observado relatório conclusivo decorrente de prévio estudo de impacto
ambiental.

§ 1° - O prazo e os procedimentos complementares para concessão
do licenciamento de que trata o "caput' deste artigo serão
estabelecidos em regulamento.

§ 20 - Sob pena da nulidade de seus atos, é vedado aos órgãos e
entidades da administração pública estadual aprovar projeto de
instalação, construção ou ampliação e o funcionamento de
empreendimento poluidor ou potencialmente poluidor que não tenha
obtido o licenciamento a que se refere o "caput", salvo se este não for
emitido pela COPAM no prazo estabelecido em regulamento.

§ 3° - O licenciamento a que se refere o "caput" dependerá da
comprovação pelo empreendedor de sua idoneidade econômica e
financeira para arcar com custos potenciais de recuperação de áreas
degradadas e de indenização por danos pessoais e materiais
causados à população e ao patrimônio público.

§ 40 - Os empreendimentos a que se refere o "caput" serão
vistoriados, em intervalos não superiores a um ano, pelos órgãos
estaduais de proteção ao meio ambiente.

§ 5° - A vistoria de que trata o § 4 0 será realizada de ofício ou, a
critério do órgão ambiental por ela responsável, atendendo a
requerimento de entidade pública ou privada ou de cidadão.

§ 6° - O órgão incumbido da vistoria a que se refere o § 4° emitirá
laudo técnico sobre o andamento e regularidade das ações ambientais
sob responsabilidade do empreendedor. bem como sobre a segurança
ambiental do empreendimento.".

IFÁ,-L^
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 774/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do
lndaiá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Em cumprimento ao disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, a matéria será, nesta Comissão, apreciada sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Antes de proceder ao exame do projeto, esta Comissão entendeu
oportuno baixá-lo em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão a fim de que se pronunciasse sobre a
pretendida doação.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto, constituído por um lote urbano de

2.000m2, foi doado pelo Município de Dores do lndaiá ao Estado, em
1961. Não lhe sendo imposta nenhuma condição, o retorno do bem ao
seu patrimônio faz-se pela modalidade de doação.

A medida proposta está sujeita, além do exigido pelo art. 18 da
Carta mineira, aos ditames da Lei Federal n° 8.666. de 1993, que
institui regras para licitações e contratos da administração pública no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios. No caso em questão, é de especial interesse o art. 17
dessa lei, por estabelecer que a alienação de bens integrantes do
patrimônio de tais entes, subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e, em se
tratando de imóvel, dependerá de autorização legislativa, não estando
ele afeto a finalidade administrativa especial.

No que concerne ao interesse público envolvendo a doação,
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saliente-se que o parágrafo único do art. 1° do projeto determina
que o imóvel será destinado ao funcionamento da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Dores do lndaiá e que o art.
2° prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A respeito do pedido de diligência, cabe esclarecer que o
atendimento se deu por via da Nota Técnica n° 77/2003, através da
qual a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara não
ver óbice à almejada alienação.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que o disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 774/2003.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 855/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Matutina o imóvel que especifica.

O Projeto foi publicado em 2/7/2003, no "Diário do Legislativo", e
encaminhado a esta Comissão, que o baixou em diligência ao
Executivo estadual e ao Prefeito Municipal de Matutina para que se
manifestassem sobre a medida.

Cabe a este colegiado, agora, proceder ao exame preliminar da
matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência, ao
patrimônio do Município de Matutina, da titularidade de imóvel público
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constituído de terreno com área de 5.125.00m 2 , doado ao Estado
em 1978 pelo referido município, para que ali fosse construído um
prédio escolar.

No imóvel foi implantada a Escola Estadual Amélia Maria Franco,
municipalizada  posteriormente.

De acordo com a Nota Técnica n° 78 juntada ao processo, formulada
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, seu parecer é
tecnicamente favorável à alienação em causa.

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de patrimônio do Estado.

Também o exige a Lei Federal n.° 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37. XXI. da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da administração pública, condicionando-a à existência de
interesse público devidamente justificado, o que, na proposta em
análise, se traduz na manutenção da unidade de ensino.

Mesmo transferido o imóvel a outro ente da Federação, o respectivo
contrato deve estar revestido de garantia. No caso em estudo, ela
encontra-se no art. 2°, o qual estabelece o retorno do bem ao
patrimônio da entidade doadora se não lhe for dada a destinação
prevista no prazo de três anos.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa: entretanto,
com o intuito de retificar os dados cadastrais, apresentamos a
Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 855/2003 com a
Emenda n° 1 a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se no "caput" do art. l o a expressão "registrado sob o n°

4430, a folhas 91 verso, do Livro 1  por "registrado no Livro 2, sob a
matrícula n° 694".

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.727/2004

Comissão de Constituição e Justiça



1	1

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica, situado no Município de Biquinhas, à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004 e
distribuído a esta Comissão para ser apreciado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III. "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

A fim de que o Poder Executivo se manifestasse sobre a pretendida
alienação de imóvel, este relator houve por bem baixar em diligência a
proposição ao Secretário de Planejamento e Gestão.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de lote com área de

2.500m 2 , situado em zona urbana do Município de Biquinhas, doado
ao Estado em 1965, por particular, sem que ao agente donatário fosse
imputado qualquer gravame. Pretende-se, agora, doá-lo à COHAB,
que, nos termos da Lei Delegada n° 49, de 2003, é empresa vinculada
à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

A alienação de imóvel do Estado deve se fazer com a observância
do art. 18 da Constituição do Estado e do art. 17, 1, da Lei Federal n°
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da administração
pública e dá outras providências.

Dessa forma, o contrato de doação envolvendo bem público restará
perfeito se for precedido de lei autorizativa, subordinada esta à
existência de interesse público devidamente justificado.

Com relação a esse quesito, o parágrafo único do art. 10 do projeto
estabelece que o imóvel será destinado à implantação de um
empreendimento habitacional de interesse social para atendimento a
famílias carentes do município; além disso, o art. 20 determina que o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 5 anos
contados da data de lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação ora prevista.

Importante ressaltar que em atendimento ao pedido de diligência,
feito por intermédio da Nota Técnica n° 55/2004, a Secretaria de
Planejamento e Gestão manifestou-se favorável à doação, tendo em
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vista que a Secretaria de Educação, órgão ao qual o imóvel
encontra-se vinculado, não possui interesse na sua utilização.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.727/2004.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.858/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°
1.858/2004 "dispõe sobre o transporte de cadáveres e ossadas
humanas no Estado de Minas Gerais e dá outras providências".

Publicada no 'Diário do Legislativo" no dia 4/9/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, consoante
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame contém normas referentes ao transporte de

cadáveres e ossadas humanas no Estado. Trata-se de instituir medida
legislativa com vistas a preencher a lacuna normativa que há sobre a
matéria.

Quanto à competência para legislar sobre o assunto, cumpre dizer
que o projeto encontra amparo no disposto no art. 25 da Constituição
Federal, vazado nos seguintes termos:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Parágrafo único - São reservadas aos Estados as competências que
não lhes sejam vedadas por esta Constituição".

Inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa que pudesse
afastar a prerrogativa parlamentar de deflagrar o devido processo
legislativo sobre a matéria.

Todavia, a proposição apresenta algumas impropriedades técnico-
jurídicas, que pretendemos eliminar mediante a formulação de
emendas, conforme segue.

0 art. 40, "caput", ao estabelecer que "a responsabilidade pela



guarda do cadáver a ser transportado caberá às empresas que
realizam o transporte, respondendo pela sua remoção inicial e sua
entrega no cemitério", invade seara legislativa privativa da União, à
qual compete privativamente legislar sobre responsabilização civil,
conforme dispõe o art. 22, inciso 1. da Constituição da República.
Assim, o "caput" do art. 4° deve ser suprimido. Importa ressaltar que o
parágrafo único do art. 40 encerra uma disposição autônoma, a qual,
por isso mesmo, deve transformar-se em artigo, e não permanecer
como parágrafo, até porque o "caput" do artigo a que ele se subordina
deve ser eliminada, conforme dito. Desse modo, apresentamos a
Emenda n° 1, modificativa da redação do art. 40 .

Entendemos também necessária a supressão do art. 5°, segundo o
qual "as empresas ou transportadores licenciados deverão estar em
dia com todas as taxas exigidas para circulação conforme resolução
do DENATRAN. Ora, trata-se de disposição inteiramente ociosa, pois
já há lei que faz tais exigências. Por essa razão, apresentamos a
Emenda n° 2, supressiva.

Pela mesma razão, deve ser suprimido o art. 8 0, que reproduz
disposição legal contida na legislação de trânsito, matéria de
competência da União. Com esse propósito, formulamos a Emenda n°
3.

O art. 11, por seu turno, determina que "somente poderão fazer o
serviço de transporte funerário os veículos com no máximo 10 (dez)
anos de fabricação". Ora, tal exigência afigura-se-nos desarrazoada,
sobretudo em face do disposto no inciso IX do art. 9 0 da proposição,
segundo o qual "os veículos terão que se apresentar limpos e em
perfeitas condições de funcionamento, conservação e estética".
Atendidas as exigências arroladas no mencionado inciso, a questão
relativa ao ano de fabricação do veículo torna-se irrelevante. Em razão
disso, formulamos a Emenda n° 4, supressiva.

Impõe-se também a supressão do art. 12, o que propomos mediante
a Emenda n° 5, por ser totalmente desnecessário tal dispositivo, o
qual simplesmente dispõe que as transformações necessárias para
adaptação do veículo estão previstas nas resoluções do CONTRAM e
do INMETRO. Ora, se há previsão normativa sobre o assunto, falta ao
referido art. 12 a nota de inovação no ordenamento jurídico, pelo que
opinamos pela sua supressão.



O art. 13, por sua vez, estabelece que "será permitido o uso do
veículo regularizado para serviços de outras funerárias, ficando a
funerária contratante responsável pelos atos do condutor". Tal
disposição, ao tratar de matéria relativa à responsabilização civil,
adentra domínio normativo privativo da União, conforme já dissemos
anteriormente, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 6,
supressiva.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.858/2004 com as Emendas n os 1 a
6. a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O condutor do veículo deverá portar toda a documentação

referente ao serviço prestado".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 51 ,
EMENDA N°3

Suprima-se o art. 8°.
EMENDA N°4

Suprima-se o art. 11.
EMENDA N°5

Suprima-se o art. 12.
EMENDA N°6

Suprima-se o art. 13.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.911/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.911/2004
"acrescenta artigo à Lei n° 13.949, de 11 de julho de 2001, que
estabelece o padrão de identidade e as características do processo de
elaboração da Cachaça de Minas e dá outras providências".

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/10/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,



Cultura, Ciência e Tecnologia para receber parecer, nos termos
do art. 188 c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos juridico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.911/2004 pretende acrescentar novo artigo à

Lei n° 13.949, de 2001, com o objetivo de conceder à cachaça de
alambique de Minas o título de Patrimônio Histórico e Cultural de
Minas Gerais.

Em outras palavras, o projeto pretende promover uma espécie de
tombamento do processo de fabricação da aguardente mineira
produzida de acordo com a citada lei.

A proposição encontra amparo em dois dispositivos da Constituição
do Estado. No art. 207, IV, determina-se ao poder público adotar
medidas adequadas à identificação, proteção, conservação,
revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e
científico do Estado. No art. 208. II, são reconhecidos como patrimônio
cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade mineira. Dentre eles, destacamos os modos de criar, fazer
e viver.

Portanto, o reconhecimento por lei ou ato administrativo de bens
considerados integrantes do patrimônio cultural e histórico de Minas
apenas materializa as determinações estabelecidas
constitucionalmente.

Vale mencionar que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA - registrou o modo de fazer o queijo
do Serro no "Livro de Registro dos Saberes", como bem cultural de
natureza imaterial, nos termos do Decreto n° 42.505. de 15/4/2002.

Como ocorre com o tombamento, regulamentado pelo Decreto-Lei no
25, de 30/11/37, o reconhecimento de determinado bem como
integrante do patrimônio cultural de Minas pode ser feito por ato
administrativo, o que é o mais comum, como também por lei de
iniciativa parlamentar. De qualquer forma, é preciso observar que a
inscrição do bem no livro pertinente é atribuição privativa do IEPHA.

Para aperfeiçoar o projeto, apresentamos, na conclusão deste
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parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucioinalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.911/2004 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Declara Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais o processo

tradicional de fabricação da cachaça de alambique de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado patrimônio histórico e cultural de Minas

Gerais o processo tradicional de fabricação da cachaça de alambique
de Minas produzida segundo o disposto na Lei n° 13.949, de 11 de
julho de 2001.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara (voto contrário) - Gilberto Abramo (voto contrário.)

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 24/11/2004, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Maurício Natal Fernandes, ocorrido em 22/11/2004, em São Gonçalo
do Sapucaí.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Administração do Mercado Central pelos 75 anos de

fundação desse estabelecimento comercial (Requerimento n°
3.289/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso às "designers" Lena Garrido e Débora Camisasca pela
criação da nova coroa de Nossa Senhora Aparecida (Requerimento n°
3.290/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à UFMG pelos 30 anos de circulação do "Boletim UFMG"
(Requerimento n°3.310/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de pesar pelo falecimento da Vice-Prefeita eleita no Município de



Peçanha. Marina Vieira da Silva, em 16/10/2004 (Requerimento n°
3.346/2004, do Deputado Gustavo Valadares):

de aplauso à CEMIG por sua inclusão, pelo quinto ano consecutivo,
no índice Dow Jones de Sustentabilidade (Requerimento n°
3.355/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Presidente do Minas Tênis Clube pelo transcurso de
seus 69 anos de fundação (Requerimento n° 3.362/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Revista Vicentina Adoremos pelo
transcurso do 900 aniversário desse órgão informativo da Sociedade
São Vicente de Paulo - SSVP (Requerimento n° 3.378/2004. do
Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sr. Elias José da Fonseca por sua
reeleição à Prefeitura Municipal de Alagoa (Requerimento n°
3.393/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ari Lopes dos Santos por sua reeleição
como Prefeito Municipal de Aiuruoca (Requerimento n° 3.394/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Aurélio Carminate Almeida por
sua eleição como Prefeito Municipal de Argirita (Requerimento n°
3.395/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Natalino Benini da Cunha por sua
eleição como Prefeito Municipal de Astolfo Dutra (Requerimento n°
3.396/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Cláudio Augusto de Carvalho RolIo por
sua eleição como Prefeito Municipal de Baependi (Requerimento n°
3.397/2004. do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Geraldo Abade das Dores por sua
eleição como Prefeito Municipal de Barão de Cocais (Requerimento n°
3.398/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Honário de Oliveira por sua eleição
como Prefeito Municipal de Bicas (Requerimento n° 3.399/2004, do
Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Marques por sua
eleição como Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas
(Requerimento n° 3.400/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Cipriano Carneiro por
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sua eleiçáo como Prefeito Municipal de Cana Verde
(Requerimento n° 3.401/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Manuel Antônio de Oliveira por sua
eleição como Prefeito Municipal de Cordislândia (Requerimento n°
3.402/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Marques de Araújo Lima por sua
eleição como Prefeito Municipal de Descoberto (Requerimento n°
3.403/2004. do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. José Loudes Ciconeli por sua eleição
como Prefeito Municipal de Goianâ (Requerimento n° 3.404/2004. do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Lair Suas por sua eleição como Prefeito
Municipal de Guarará (Requerimento n° 3.405/2004, do Deputado
Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Celso Bonamichi por sua eleição como
Prefeito Municipal de Inconfidentes (Requerimento n° 3.406/2004, do
Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Sebastião Carlos dos Reis por sua
eleição como Prefeito Municipal de Lambari (Requerimento n
3.407/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Odilon Campos Filho por sua eleição
como Prefeito Municipal de Malacacheta (Requerimento n°
3.408/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Edmilson Valadão de Oliveira por sua
eleição como Prefeito Municipal de Marilac (Requerimento n°
3.409/2004. do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. José Darcy Teixeira por sua eleição
como Prefeito Municipal de Minduri (Requerimento n° 3.410/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Rafael de Castro Ribeiro por sua
eleição como Prefeito Municipal de Monte Sião (Requerimento n°
3.411/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Donizete Magalhães Brandão por sua
eleição como Prefeito Municipal de Munhoz (Requerimento n°
3.412/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. José Silvio de Carvalho por sua eleição
como Prefeito Municipal de Nepomuceno (Requerimento n°
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3413/2004, do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com o Sr. Luiz Antonio de Freitas por sua eleição

como Prefeito Municipal de Palma (Requerimento n° 3.414/2004. do
Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Hamilton Resende Filho por sua
reeleição como Prefeito Municipal de Perdões (Requerimento n°
3.415/2004. do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Nilo Sérgio Tostes Luz por sua eleição
como Prefeito Municipal de Pirapetinha (Requerimento n° 3.416/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Vicente Wagner Guimarães Pereira por
sua eleição como Prefeito Municipal de Pouso Alto (Requerimento n°
3.417/2004. do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira por sua
eleição como Prefeito Municipal de Rio Novo (Requerimento n°
3.418/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Elzio Maria de Pinho por sua eleição
como Prefeito Municipal de Sabinópolis (Requerimento n° 3.419/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Aércio Alvarenga da Silva por sua
reeleição como Prefeito Municipal de Santa Maria de Itabira
(Requerimento n° 3.420/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Pedro Queiroz Braga por sua reeleição
como Prefeito Municipal de São João Evangelista (Requerimento n°
3.421/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Edméa Moreira Machado por sua
eleição como Prefeita Municipal de São João Nepomuceno
(Requerimento n° 3.422/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. José de Souza Rebelo por sua eleição
como Prefeito Municipal de São Sebastião do Rio Verde
(Requerimento n° 3.423/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Vilela Paranaíba por sua reeleição
como Prefeito Municipal de São Tomé das Letras (Requerimento n°
3.424/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Domingos Sávio de Miranda Paiva por
sua eleição como Prefeito Municipal de Sem-Peixe (Requerimento n°
3.425/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

^Á,L^



de congratulações com o Sr. João Ferreira Rocha por sua
eleição como Prefeito Municipal de Senador Cortes (Requerimento n'
3.426/2004. do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com o Sr. Baruc Sebastião Landim por sua
eleição como Prefeito Municipal de Seritinga (Requerimento n°
3.427/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Landim de Miranda por sua
eleição como Prefeito Municipal de Serranos (Requerimento n°
3.428/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Diogo Drumond Filho por sua
reeleição como Prefeito Municipal de Teixeira (Requerimento n°
3.429/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a COPASA-MG pelo título de Empresa do
Ano de Saneamento Ambiental 2004, na categoria Empresa Estadual
(Requerimento n° 3.430/2004, do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com a Associação Comunitária dos Moradores da
Região Urbana de Santo Hipólito pela inauguração da Rádio
Comunitária FM Rio das Velhas (Requerimento n° 3.433/2004, do
Deputado Célio Moreira):

de congratulações com o Sr. Márcio Túlio Reis de Carvalho, Juiz da
Comarca de Pedro Leopoldo, pelo brilhante trabalho que realizou
durante a campanha eleitoral (Requerimento n° 3.435/2004, do
Deputado Marcelo Gonçalves):

de congratulações com a Sra. Maria Belezzia do Carmo, Promotora
da Comarca de Pedro Leopoldo, pelo brilhante trabalho que realizou
durante a campanha eleitoral (Requerimento n° 3.436/2004. do
Deputado Marcelo Gonçalves):

de congratulações com a EMATER pela implantação do Programa
Integrado das Bacias Hidrográficas para Recuperação de Nascentes
(Requerimento n° 3.441/2004, do Deputado Doutor Ronaldo):

de congratulações com o Sr. Fábio Maia Viani por sua posse como
Juiz do Tribunal de Alçada (Requerimento n° 3.444/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Rádio e TV do Estado de Minas Gerais - SINTERT-MG - pela
comemoração dos 82 anos do Rádio Brasileiro, em 25/9/2004
(Requerimento n° 3.446/2004, do Deputado Célio Moreira):
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de pesar pelo falecimento do Sr. José Ferraz da Silva.
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento n°
3.454/2004, do Deputado Doutor Viana):

de congratulações com o jornal "Diário do Comércio" pelos 72 anos
de sua fundação (Requerimento n° 3.455/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo):

de congratulações com o jornal "Estado de Minas" por sua
dedicação na apuração e divulgação de fatos referentes ao meio
ambiente (Requerimento n° 3.458/2004. do Deputado Laudelino
Augusto);

de aplauso à TV Globo Minas pela comemoração de três anos do
programa "Terra de Minas" (Requerimento n° 3.459/2004, do
Deputado André Quintão);

de congratulações com o Sr. Geraldo Affonso Pimentel Pereira
Araújo, criador e editor do Programa "Microfone Aberto", da Rádio
Difusora de Ouro Fino, pelos seus nove anos de veiculação
(Requerimento n° 3.461/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Abadia dos
Dourados pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa do município (Requerimento n° 3.463/2004, do
Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alterosa pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.464/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Arapuá pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.465/2004, do Deputado João Bittar):

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Berizal pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.466/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
do município (Requerimento n° 3.467/2004. do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Betim pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento W'3.468/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Campina Verde
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pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa do município (Requerimento n° 3.469/2004, do
Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Campo Florido
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
do município (Requerimento n° 3.470/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Canápolis pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.471/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carmo da
Cachoeira pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa do município (Requerimento n° 3.472/2004, do
Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
do município (Requerimento n° 3.473/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cascalho Rico pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.474/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cássia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.475/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Centralina pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.476/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
do município (Requerimento n° 3.477/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coluna pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa do
município (Requerimento n° 3.478/2004, do Deputado João Bittar).

rÀ



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 973 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA. EM 25/11/2004

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

(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Resolução n os 1.973 a 1.975/2004 -
Requerimentos n

o
s 3.645 a 3.669/2004 - Proposições não recebidas:

Requerimentos do Deputado Arlen Santiago (3) - Suspensão e
reabertura da reunião - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura de
Inscrições - 2' Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.942/2004: apresentação da
Emenda n° 1: encerramento da discussão: votação do projeto. salvo
emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1: aprovação - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.726/2004; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.033/2003: aprovação
na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.089/2003: aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as
Emendas n

o
s 1 a 3 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.509/2004; encerramento da discussão: discurso do Deputado
Rogério Correia: votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda: rejeição:
votação do projeto, salvo emenda: aprovação: votação da Emenda n°
1: aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.530/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.613/2004: aprovação com a Emenda
n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.656/2004:
aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.845/2004-,
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.139/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - 33 Parte: Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Elmiro
Nascimento, Antônio Carlos Andrada e Doutor Ronaldo - Questões de
ordem - Encerramento

Comparecimento



- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintào - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h14min, a lista

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

i a Parte
1° Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.973/2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 1/2004, nos termos do

art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 001/2004 à empresa Café Bom Dia Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7°
da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2004.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1974/2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 3/2004, nos termos do

art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 3/2004 à empresa Café Três Corações S.A., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 70
da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 70 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2004.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.975/2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 7/2004, nos termos do

art. 70 da Lei n° 15.292. de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 7/2004 à empresa Segatredo Zanetti Brasil
Comercialização e Distribuição de Café S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7° da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 7° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2004.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.
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REQUERIMENTOS

N° 3.645/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João da
Ponte pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.646/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Porteirinha
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.647/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Juramento
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.648/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Nova
Porteirinha pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.649/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Miravânia
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.650/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Jequitaí pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais»)

N° 3.651/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Olhos
dAgua pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.652/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Cruz
de Salinas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
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N° 3.653/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Josenópolis
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.654/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Padre
Carvalho pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.655/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pai Pedro
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.656/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Patis pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.657/2004. do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santo
Antônio do Retiro pelo transcurso do aniversário de emancipação
político-administrativa desse município.

N° 3.658/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santo
Antônio do Amparo pelo transcurso do aniversário de emancipação
político-administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.659/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Vargem
Grande do Rio Pardo pelo transcurso do aniversário de emancipação
político-administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.660/2004. do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João do
Paraíso pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.661/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

rÃ



1 .1136

formulado voto de congratulações com a comunidade de
ltamcarabi pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N' 3.662/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Bonito de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 3.663/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Taiobeiras
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento
n° 3.540/2004, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.664/2004, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Janaúba
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento
n`3.518/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.665/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com o Tribunal de Justiça
do Estado pela passagem do Dia da Justiça. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.666/2004. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com a Federação das
APAEs do Estado pela passagem do Dia Nacional das APAEs. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 3.667/2004. do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Renato Novaes,
ocorrido em 20/11/2004, em João Pinheiro. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo Piau. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.627/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.668/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Leonardo Freitas,
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Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais -
SITRAMICO-MG - pelo transcurso do 57 0 aniversário da instituição. (-
A Comissão do Trabalho.)

N° 3.669/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Joaquim
Felicio pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa do município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a comunidade do Município de Várzea da Palma
pelo transcurso do 51° aniversário de sua emancipação.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Brasília de Minas
pelo transcurso do 114° aniversário de sua emancipação.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Lassance pelo
transcurso do 51 0 aniversário de sua emancipação.

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

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

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

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência

passa à 2° Parte da reunião, com a 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

2a Fase
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O Sr. Presidente - Não havendo matéria matéria a ser apreciada

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução

n° 1.942/2004, da Mesa da Assembléia, que altera o art. 77 da
Resolução n°5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da
Assembléia opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.942/2004

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - O art. 8° da Resolução n°5.176. de 1997. passa a vigorar

com a seguinte redação:
'Art. 80 - A eleição da Mesa da Assembléia é realizada a partir da

posse dos Deputados.
§ 1° - A composição da Mesa da Assembléia atenderá, tanto quanto

possível, à representação proporcional dos partidos com assento na
Assembléia Legislativa.

§ 20 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biênio dar-
se-á em reunião especial na primeira quinzena do mês de dezembro
da Segunda Sessão Legislativa Ordinária.

§ 30 - A posse dos eleitos para comporem a Mesa da Assembléia no
segundo biênio, observado o disposto no § 4° deste artigo, dar-se-á
em reunião especial no início da Terceira Sessão Legislativa
Ordinária.

§ 4° - A Assembléia Legislativa não deliberará sobre qualquer
assunto no início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas
Ordinárias, enquanto não empossados os membros da Mesa da
Assembléia eleitos para o respectivo biênio..".

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2004.
Antônio Carlos And rada

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

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
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membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2°
turno, uma emenda, de autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada,
ao Projeto de Resolução n° 1.942/2004, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2004.
Antônio Carlos Andrada. Líder do BPSP - Rogério Correia, Líder do

Bloco PT-PCdoB - Leonardo Moreira, Líder do PL - Ivair Nogueira,
Líder do PMDB - Elmiro Nascimento, Líder do PFL - Gil Pereira, Líder
do PP - Miguel Martini. Líder da Maioria - Chico Simões, Líder da
Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada uma emenda
do Deputado Antônio Carlos Andrada, apoiada pela totalidade dos
Líderes com assento nesta Casa, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Resolução n° 1.942/2004 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.726/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62. XXXIV. da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.033/2003, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Areado o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1. da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há



1 4)

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em l o turno, o Projeto de Lei n° 1.033/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.089/2003, da
Deputada Ana Maria Resende, que estabelece diretrizes para os
programas de aleitamento materno e os bancos de leite humano no
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, com as Emendas n

o
s 1 a 3,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n

o
s 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.089/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissão de

Saúde.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.509/2004, do

Deputado Rogério Correia, que dá nova redação aos arts. 30, 50 e 6°
da Lei n° 13.448. de 10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos
Humanos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, conforme acordo feito
com o Secretário Adjunto de Direitos Humanos e com este Deputado,
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autor do projeto, encaminho pela rejeição do Substitutivo n° 1 e
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Direitos Humanos.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. ( - Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.509/2004 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Direitos Humanos.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.530/2004. do
Deputado George Hilton, que dispõe sobre a doação do cordão
umbilical dos recém-nascidos. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1. da Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.530/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em l' turno, do Projeto de Lei n° 1.613/2004. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Central de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de
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Lei n° 1.613/2004 com a Emenda n° 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.656/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a Fundação Rural Mineira -
RURALMINAS - a doar imóvel de sua propriedade, localizado no
Município de Januária. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.845/2004, do
Deputado Célio Moreira, que revoga o inciso V e o § 2 0 do art. 1° da
Lei n° 15.294, de 5/8/2004. que altera a Lei n° 12.972, de 27f7/98, que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de
Lei n° 1.845/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.139/2003. do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter à Sra. Maria lnez Castro Moreira o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n°1.139/2003 na forma do vencido em 10 turno.
A Comissão de Redação.

3a Parte



O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2" Fase da
Ordem do Dia. a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas, a

Presidência passa a conceder a palavra aos oradores inscritos para a
3 Parte da reunião.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.
• Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Governador Aécio Neves
anunciou anteontem, em solenidade bastante concorrida no Palácio
da Liberdade, o déficit zero no Estado de Minas Gerais. Trata-se de
um marco histórico. Minas foi o Estado que mais se organizou, pois,
durante dois anos, foi implantado o choque de gestão. Nosso Estado
agora está em plenas condições de investir, de progredir e de
prosperar em benefício de todos nós mineiros. Minas Gerais, sem
dúvida alguma, mostra a todo o Brasil como realizar uma
administração séria e moderna, voltada para o bem comum.

Várias ações foram implementadas para que o choque de gestão
possibilitasse esse fato histórico, eliminando o déficit do Estado. Entre
essas ações, tivemos a redução do salário do próprio Governador, a
redução de Secretarias e a centralização da cobrança no Estado,
ações que realmente vão fazer o Estado prosperar e progredir. Minas,
a partir de agora, vai crescer muito mais. Várias pessoas acham que
Minas parou, mas várias obras foram concluídas nesses dois anos,
várias ações foram direcionadas para a melhoria das condições de
saúde, educação, infra-estrutura, estradas, etc.

A partir de agora vai sobrar muito dinheiro. No ano que vem, quase
R$2.000.000.000,00 serão aplicados em investimento. Mais uma vez
Minas Gerais está mostrando como é importante fazer uma
administração voltada para a modernidade e para o crescimento. As
principais medidas tomadas pelo Governador para zerar o déficit
público foram: redução do número de Secretarias de 21 para 15,
extinção de 43 superintendências. 16 diretorias, 388 apartamentos;
redução do salário do Governador, de R$19.500,00 para R$1 0.000,00,
mostrando que realmente o Estado está implantando austeridade - o
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Governador corta o próprio salário para dar exemplo ao povo
mineiro -: centralização da folha de pagamento na Secretaria de
Planejamento e Gestão para dar uma melhor visualização;
cruzamento de dados da folha do Estado; reforma do Estado e adoção
de uma política de valorização do servidor público: redução do
comprometimento da receita com a folha de pagamento para que o
Estado se enquadrasse nos limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - Minas Gerais talvez seja o único Estado
que está cumprindo religiosamente o que a lei determina -; redução de
despesas com materiais e serviços, gerando economia de cerca de
R$304.000.000,00 no período de 2003 a 2004; adoção do chamado
gerenciamento matricial das despesas para trabalhar não somente a
redução do preço do produto, mas também o consumo desnecessário:
criação de um sistema de compras que permite um controle sobre o
que está sendo comprado, ao mesmo tempo em que assegura que a
compra, se autorizada, seja paga no prazo estipulado; utilização do
pregão pela Internet e de leilão para renegociar os débitos com os
fornecedores, o que permitiu que o Governo quitasse
R$1.300.000.000,00 em dívidas com fornecedores de bens e serviços;
adoção de programas para premiar os contribuintes que estão em dia
com suas obrigações com o Fisco, para evitar a sonegação e
incrementar a arrecadação; gerenciamento material da receita, ação
da Advocacia do Estado junto aos devedores, o que deve gerar uma
receita adicional de R$100.000.000.00 até o final de 2004;
crescimento na arrecadação de Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA -: adoção de políticas para atração de
investimentos para o Estado, o que gera emprego e renda, além de
aumentar a arrecadação de impostos. Minas contabiliza investimento,
de 2003 a setembro de 2004, de R$47.000.000.000.00. São ações
como essas que, sem dúvida, projetam Minas Gerais no cenário do
Brasil, colocando-a em condições excepcionais para que possa
crescer.

Autorizou um investimento de US$170.000.000,00 para Minas e na
própria carta do Diretor do Banco Mundial ficou muito claro, dizendo-
se que é muito raro ocorrer o que ocorreu em Minas. Ficamos
orgulhosos da eficiência do Governo de Minas. Há anos o
funcionalismo público recebe religiosamente em dia seus salários.



O Governador anunciou que, no dia 10 de dezembro, fará o
pagamento do 13° salário. Um fato histórico, que há 10 ou 12 anos
não ocorria: a pontualidade com que está pagando a seus
funcionários.

E o Estado crescendo, progredindo e melhorando a condição de
todos nós. mineiros. Mas, para isso, ainda é preciso haver uma
integração entre a União, os Estados e os municípios, em prol de um
Brasil mais próspero. No entanto, é necessário que a União faça a sua
parte.

Dessa forma, ocupo esta tribuna para, mais uma vez, pedir o apoio
de todos os Deputados que aqui estão, inclusive os da Bancada do
PT. Que o Governo Federal olhe para as rodovias federais que cortam
o nosso Estado, já que as rodovias estaduais estão em condições
excepcionais!

Há um mês, relatei desta tribuna um fato ocorrido na minha região.
Estava indo para a cidade de Paracatu - lá está a única rodovia
estadual que corta o Alto Paranaíba. ligando Patos à BR-040. rodovia
de Brasília -, e vi que a rodovia estava começando a esburacar. No
dia seguinte, voltei a Belo Horizonte, acionei o Secretário de Obras do
DER, e 15 dias depois foi recapeada praticamente toda a rodovia,
restabelecendo as condições excepcionais dela. Mas não podemos
falar o mesmo das rodovias federais que cortam a nossa região do
Triângulo e do Alto Paranaíba, regiões ricas e prósperas, talvez das
mais produtivas do Estado e do País. Infelizmente, não há como
escoar a produção.

O Governo Federal diz que o Brasil está crescendo, mas como isso
é possível se não existem condições para o escoamento da
produção? Se não há boas estradas, como levar prosperidade às
regiões?

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Elmiro
Nascimento, como nosso Líder, falando em nome do PFL, parabenizo-
o por seu pronunciamento elogiando o Governador pelo anúncio do
déficit zero, feito há dois dias.

Tivemos a oportunidade de discorrer, de forma rápida, a respeito
desse grande feito do Governador. Isso mostra que o nosso
Governador é, ao mesmo tempo, jovem e experiente. Um Governador
responsável, sincero, que. acima de tudo, demonstra zelo pela coisa
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pública, de forma transparente, dando um passo de cada vez. Ele
tem transformado o nosso Estado num Estado melhor de se viver,
referência para todo o País. Minas dá o exemplo ao Brasil.

Torcemos para que o Presidente Lula também tome as mesmas
atitudes que o Governador Aécio Neves tem tomado à frente do
Governo de Minas. Que use um discurso responsável e sincero para
com a sua população. diferentemente de um discurso demagogo,
mentiroso, de promessas e promessas que não saem do papel!

Então, parabenizo não só V. Exa., mas também o Governador Aécio
Neves pelo que tem feito para o povo do nosso Estado. Apesar de
todas as dificuldades, nestes dois anos de Governo, vimos melhorias
em todas as áreas: na área da segurança pública, já foi demonstrado
que duplicamos o número de vagas nas penitenciárias, reduzindo em
até 30% o seu custo: na área da educação, fomos o primeiro Estado a
levar as crianças à escola um ano mais cedo; a regionalização na
saúde, com o PROHOSP, é um grande programa do Estado; na área
das estradas, foi implementado o Pró-Acesso, que neste ano ligou 63
municípios que ainda não tinham ligação asfáltica, e o Pró-MG, que
trata da recuperação das estradas já asfaltadas. São esses os
exemplos que um governante precisa dar aos seus companheiros, e é
essa atitude que o povo do País espera. E o Governador Aécio Neves
tem mostrado isso. Tenho a certeza de que, nos dois anos que ainda
faltam para encerrar o seu mandato, terá muito mais que fazer e
investir.

Tenho a certeza, Deputado Elmiro Nascimento, de que, ainda um
dia - não sei se daqui a dois ou seis anos -, teremos a oportunidade
de dizer não Governador Aécio Neves, e sim Presidente da República
Aécio Neves.

Muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo o Governador Aécio
Neves e a sua equipe pelo trabalho que vêm desenvolvendo.

O Deputado Elmiro Nascimento - Sem dúvida, Deputado Gustavo
Valadares, quando ele ocupar a Presidência da República
implementará e fará a gestão que está fazendo em Minas.

Voltando à questão das estradas, como muito bem disse V. Exa.. o
Governador está implementando ações para que todos os municípios
tenham acesso asfaltado a todos os lugares, tanto assim é, que,
segundo o projeto, haverá interligação de duzentos e tantos



municípios. O Governador está mostrando, mais uma vez, que
Minas está prosperando.

No que se refere às rodovias federais, se o Governo Federal não se
sensibilizar com essa questão, ficará muito difícil fazer escoar a
produção. Vejo o Deputado Weliton Prado, da região do Triângulo, um
Deputado atuante, vibrante, provavelmente também vê a situação das
estradas da sua região, a qual está critica. Como uma região rica, com
cidades como Uberaba e Uberlândia, terá condições de fazer escoar a
sua produção? Não há como. Em Patos de Minas, minha região, se
continuar esse período chuvoso, daqui a alguns meses, o Alto
Paranaíba ficará ilhado porque não há estradas, pois estão numa
situação crítica e cada vez mais precárias.

Estamos apresentando, por meio da Bancada do PFL, um
requerimento apoiando a ação do Governador Aécio Neves, quando
pede ao Governo Lula que, em vez de repassar 25% da CIDE, cuja
arrecadação está em torno de R$12.000.000.000,00 por ano, que
repasse 500o e o Estado assumiria a responsabilidade das rodovias
federais. Esse dinheiro arrecadado daria para arrumar todas as
rodovias federais do País, mas, infelizmente, está indo para o cálculo
do superávit primário, e não para o que dispõe a legislação: que esse
dinheiro tem de ser investido em rodovias e ações na área de
transportes.

Temos plena convicção de que, se esse repasse ocorrer, se o
Governo Lula for sensível, Minas Gerais terá condições também de
trafegar por todas as rodovias federais, pois confiamos em que as
ações serão imediatas e melhorarão as condições das estradas para
todos nós mineiros. (- Lê:)

"A Bancada do Partido da Frente Liberal - PFL e as dos partidos que
formam a base de sustentação do Governo nesta Casa, na forma
regimental, considerando: a importância estratégica do sistema viário
que corta este Estado das Minas e dos Gerais e que é considerado o
"Estado-Síntese" da Federação brasileira; a importância mercantil nas
atividades de transporte dos produtos do agronegócios e industriais,
de serviço e do turismo; o empreendedorismo que caracteriza a ação
administrativa do Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,
Aécio Neves, ao reivindicar a estadualização das rodovias federais
localizadas no Estado; a situação caótica em que se encontram os
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10.290,80km de rede rodoviária federal, que compõem a malha
viária no Estado de Minas Gerais, cuja responsabilidade de
conservação e manutenção foge do entendimento do contribuinte
mineiro e dos diversos usuários de todo o Pais, que, a rigor, buscam a
segurança necessária e o retorno do imposto e das taxas pagas para
as estradas do País, vêm requerer..."

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Elmiro
Nascimento, a Presidência comunica a V. Exa. que poderá usar a
tribuna nesta parte da reunião, pelo prazo de até 1 hora: portanto, não
é necessário apressar o seu pronunciamento.

O Deputado Elmiro Nascimento - Obrigado, Sr. Presidente, mas
serei breve. A discussão desse assunto requer não apenas 1 hora,
mas vários dias. Quantos Deputados já ocuparam esta tribuna para
criticar a situação das rodovias federais? Muitos. Infelizmente, até o
momento, o Governo Federal não se sensibilizou.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço a
generosidade do nosso Presidente. que, compreendendo a
importância desse tema, concede-nos mais alguns minutos. Gostaria,
com a aquiescência de V. Exa., de somar-me a essa luta por maior
atenção às rodovias federais.

Ressalto o trecho da Rodovia 494. que liga Divinópolis a Nova
Serrana, na altura da BR-262. Infelizmente, sua situação coloca em
total descrédito as autoridades públicas. O trecho da Fernão Dias até
a altura de Bom Despacho está terrível, em estado lastimável,
principalmente nas proximidades de Pará de Minas.

Se o trecho da Rodovia 494 fosse de chão, provavelmente seria
melhor para economia, pois estaria transitável, e, assim, poderíamos
passar patrol ou fazer cascalhamento. Não há como se transitar nessa
rodovia. Os carros têm de ser desviados para São Gonçalo do Pará.
Essa situação começa a trazer prejuízos também às rodovias
estaduais, que se transformaram em alternativas.

O Deputado Anderson Adauto, quando Ministro, visitou a rodovia e
anunciou a destinação das verbas. Isso aconteceu há décadas e se
transformou numa longa novela. Os Deputados Federais da região
têm lutado pelas verbas, mas o Governo Federal está insensível,
ignorando a situação, prejudicando Nova Serrana, Divinópolis e o
Brasil, pois o trecho liga a região do Triângulo ao Centro-Oeste.
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passando pela Fernão Dias em direção a São Paulo. Esse trecho
encurta o caminho de todo o Triângulo e o Centro-Oeste mineiro em
direção à Capital paulista e a toda malha viária que está no entorno de
Divinópolis.

Portanto, V. Exa., ao fazer essa denúncia, essa cobrança, fala em
nome de todos. De fato, é lamentável o que assistimos. Ao abastecer
nossos carros, pagamos impostos, e o Governo Federal coloca o
dinheiro no cofre, faz graça para o FMI - acima do exigido -, com um
superávit que mostra uma ortodoxia que surpreeende até os mais
liberais ou neoliberais - como o PT gostava de chamar -: e aumenta a
taxa de juros, mesmo quando a economia mostra tranqüilidade, e não
resolve o problema das rodovias federais.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Vamos nos juntar e apelar ao
Ministro dos Transportes e ao Presidente Lula para que se cumpram
os compromissos assumidos e se recuperem as rodovias federais.
Obrigado.

O Deputado Elmiro Nascimento - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Conheço bem aquela região. Lamento muito a situação. Vejo
um pessoal do Carmo do Paranaíba, que hoje é um dos maiores
produtores de café do Estado e do País. Lá a estrada é um buraco só.
O asfalto já acabou. Semana passada, voltei de Patos - são trinta e
poucos quilômetros. Como estava chovendo, não vimos os buracos na
estrada. Apenas nesse trecho, havia uns 20 carros cujos pneus
estavam estourados. Além disso, há acidentes diários.

Vejo os Deputados Ricardo Duarte e Luiz Humberto Carneiro, que
são da região. Estamos aguardando uma reunião com o Ministro dos
Transportes. Esperamos que ele se sensibilize e arrume nossas
estradas. O ex-Ministro Anderson Adauto compareceu na minha
cidade por três vezes, reuniu todos os Prefeitos da região e disse que,
em uma semana, começaria a restaurar as estradas. Até hoje nada
aconteceu. Se continuar assim, a estrada precisará ser refeita, pois,
infelizmente, sua a base já foi danificada.

Se continuar assim, ficaremos ilhados. A região é uma das mais
ricas e prósperas do Estado e do País, como o Triângulo Mineiro, o
Alto Paranaíba e o Noroeste mineiro. Se ficarem ilhados, logicamente
o prejuízo será para todo o Brasil.

Que esta Casa formule veementes apelos ao Exmo. Sr. Luiz Inácio
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Lula da Silva. Presidente da República, para que acolha a
proposta do Governo de Minas Gerais de receber todas as rodovias
federais no Estado, nos termos apresentados pelo Governador Aécio
Neves, mediante a alteração do valor de repasse de 25°c para 50% da
arrecadação da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio
Econômico - CIDE -, e, dessa maneira, por ato administrativo, possa
ocorrer a estadualização daquelas rodovias.

Que cópia de inteiro teor deste requerimento seja anexada ao
expediente a ser dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da República.

Que seja dado conhecimento ao Exmo. Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado, sobre o teor das providências tomadas.

Que a TV Assembléia promova debate sobre o assunto com a
participação dos Exmos. Srs. Agostinho Patrús, Secretário de
Transportes; Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Fazenda; Eliseu
Resende. Deputado Federal, relator do projeto e Presidente da
comissão que examinou a CIDE na Câmara dos Deputados; e Luiz
Augusto de Barros, Presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - SICEPOT-MG -.

Solicito, mais uma vez, o apoio dos Deputados desta Casa para que
clamem a Deus que ilumine o nosso Presidente Lula, a fim de que
conclua o projeto do Governador de obter 50% da CIDE. Dessa
maneira, o Estado encampará as rodovias federais, progredirá,
prosperará e melhorará, e a nossa economia evoluirá. Logicamente
teremos condições viáveis de implementar ações no Estado. Esse é
um fator prioritário para o crescimento.

Como disse, se não houver condições de viabilizar e escoar a nossa
produção e de melhorar as nossas estradas, infelizmente este País
não crescerá.

O Deputado Paulo Piau sabe muito bem como se encontram as
nossas rodovias, pois conhece profundamente a região, já que possui
voto majoritário no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaiba.

Solicito o apoio de todas as bancadas que compõem esta Casa.
Para o seu crescimento, Minas precisa da ajuda federal e que o
Governo Federal cumpra a sua parte. O Governador Aécio Neves
mostrou para todo o País como se constrói uma administração
moderna, objetiva e aplicada para o bem comum. E preciso que o
Governo Federal seja sensível a isso e faça a sua parte para
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Muito obrigado.

Deputado Antônio Carlos

logicamente melhorar as nossas condições.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o

Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada -

colegas, público presente, telespectadores
Sr. Presidente, prezados
da TV Assembléia, dois

assuntos me trazem à tribuna na tarde de hoje. Gostaria de tratá-los
de maneira bem tranqüila e separá-los, embora obviamente tenham
alguma ligação.

Primeiramente, teço alguns comentários sobre o assunto abordado
pelo Governador referente ao déficit zero e ao equilíbrio fiscal de
Minas, recuperando a credibilidade financeira do Estado, fazendo com
que seja real o orçamento de Minas, possibilitando a sua execução e
deixando de ser peça de enfeite, pois durante anos não era cumprido
nem respeitado.

No passado, inventavam-se receitas que não seriam realizadas a fim
de justificar, no orçamento, despesas que não seriam praticadas. Isso
gerava grande ilusão na sociedade mineira e fora das fronteiras de
Minas, transformando-se, no final, numa grande frustração.

O orçamento era votado, todos participavam, garantiam no seu texto
alguma verba, algum quinhão, algum investimento para determinada
área, mas no final, na hora de fechar as contas, o que se via era uma
grande frustração. A receita não era suficiente para bancar a despesa
prevista no orçamento.

Há dois anos, nosso Governador assumiu o Governo de Minas com
um déficit de R$2.500.000.000,00. Em dois anos, de forma magnífica
e extraordinária, conseguiu fazer reverter esse quadro, apesar de
todas as dificuldades econômicas por que passa o País. O próprio
Presidente Lula, a todo o momento, pede paciência e compreensão ao
povo brasileiro, dizendo que é difícil governar. Se ele, que é o
Presidente da República, que tem crédito junto ao FMI - o qual não se
cansa de elogiar o Governo brasileiro -, se o Presidente, que detém o
poder sobre a Casa da Moeda, que pode fabricar dinheiro, diz que é
difícil governar, imaginem o Governador de Minas, dentro de seus
limites, com as dificuldades de receita que o Estado tem e com os
parcos repasses federais que aqui chegam.

0 quadro era da maior dificuldade, mas o Governador, com o
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choque de gestão e com um trabalho de muita dedicação,
determinação e vontade política, conseguiu construir, em dois anos,
uma caminhada vitoriosa. Agora, anuncia que o equilíbrio fiscal está
garantido para o ano de 2005 e que todas as despesas previstas no
orçamento de Minas Gerais para o próximo ano terão a receita
correspondente e os recursos necessários para bancá-los. Esse
equilíbrio é algo extraordinário nos dias de hoje.

Esse equilíbrio fez com que o Governador encaminhasse à
Assembléia uma emenda ao orçamento. Alguns questionamentos
surgiram, aos quais quero ater-me para tentar esclarecê-los no que se
refere a alguns pontos. Ontem, a Oposição levantou, neste Plenário, a
questão de que tudo não passou de uma encenação, de que o
equilíbrio já estava garantido e de que o Governador teria
encaminhado a esta Casa uma proposta orçamentária deficitária para,
depois, fazer o referido anúncio. Precisamos enfrentar essas críticas
fáceis, que não têm base e que se sustentam apenas em insinuações
maldosas. Vamos enfrentá-las com fatos. O Governo do Estado tem
um prazo legal e constitucional para encaminhar o orçamento a esta
Casa. Em 15 de setembro a proposta do Governador deve chegar à
Assembléia. Não se faz um orçamento, envolvendo cerca de
R$23.000.000.000.00, em uma semana. O Governo deve ter bases
numéricas para projetar sua receita e estimar sua despesa. E o
Governo fez isso no mês de julho, no mês de agosto. Naquela época,
naquele momento, naqueles dias, os números de que Minas dispunha
para fazer sua projeção para janeiro a dezembro do próximo ano eram
deficitários. O Governador foi responsável e preferiu o desgaste,
preferiu enfrentar o encaminhamento de um orçamento deficitário, que
muitos criticam como peça técnica e contábil, porque a tradição é
inventar receita para não haver déficit. Ele preferiu encaminhar aquilo
que os números de Minas Gerais retratavam no momento.

Embora tivesse feito um esforço gigantesco, no mês de julho ainda
não tinha a certeza de que poderia, em 2005, equilibrar o orçamento.
Assim, encaminhou a proposta, em que apresenta o déficit de
R$600.000.000,00. Passados esses meses, configurada a evolução
da receita e com a garantia de que as projeções poderiam vislumbrar
esse equilíbrio, com muita responsabilidade, coragem, firmeza e
segurança, o Governador encaminhou uma emenda ao orçamento.
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por meio de mensagem que se encontra nesta Casa.
E preciso clarear um segundo ponto. A emenda aumenta a receita

prevista para o próximo ano em R$916.000.000,00. Talvez por
desinformação ou com o intuito de criar confusão, alguns setores
concluíram: se o déficit era de R$600.000.000,00, e o Governo
encaminhou a esta Casa a previsão de aumento de quase
R$1.000.000.000,00, na verdade não houve equilíbrio, mas superávit.
Estão sobrando, então, R$300000.000.00. Não se trata apenas de
equilíbrio com o déficit zero.

Ocorre que, quando o Governador encaminha para esta Casa a
nova estimativa de mais R$916.000.000.00, cobre, com isso, o déficit
de R$600.000.000,00; todavia, com o crescimento da receita, algumas
obrigações constitucionais, de recursos vinculados, também crescem.
Os 25% que têm de ser gastos com a educação deixam de ser o valor
original e passam a ter um ganho, porque a receita aumentou: logo, o
cálculo incide sobre essa nova receita. O mesmo se dá com as
transferências para os municípios. No primeiro momento, esses
R$300.000.000,00 parecem constituir sobra de recursos, o que não é
verdade. Esse valor está sendo destinado, obrigatoriamente, ao
pagamento da dívida de Minas, que compromete 13% da receita. Ou
seja, é destinado à educação, que compromete 25% da receita, à
FAPEMIG, que também tem vinculação constitucional, e aos
municípios.

Na mensagem, o Governador relaciona os itens para os quais
destina os R$300.000.000,00, objetivando fazer face às obrigações
constitucionais, que representam a reserva de contingência. A Lei de
Responsabilidade Fiscal prevê um mínimo, e o Estado é obrigado a
colocar na reserva de contingência. Com  o aumento da receita, essa
reserva também tem de aumentar. A ela são destinados
R$19.000.000,00. A FAPEMIG receberá mais R$7.000.000,00. Estou
falando em números redondos. A dívida do Estado é acrescida em
R$71.000.000,00: a educação ganha mais R$48.000.000,00; as
transferências aos municípios chegam a R$141.000.000,00, e o
FUNFIP atinge R$4.000.000.00, totalizando R$305.000.000.00.

No primeiro momento, tentou-se disseminar essa questão como um
"plus", como um superávit para o Governo: por isso o Governador
anunciou o déficit zero. Na verdade, há um equilíbrio. Para todas as
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obrigações do Estado, isto é, para tudo o que está previsto como
despesa no orçamento, ele tem previsão de recursos, pretendendo o
equilíbrio total, situação que representa um grande ganho. Lembro-me
do esforço extraordinário feito em São Paulo pelo saudoso ex-
Governador Mário Covas. Ele recebeu um Estado em situação de
penúria, da mesma forma como se encontrava Minas Gerais, há dois
anos. O Governador Mário Covas demorou quatro anos para colocar
São Paulo nos eixos. Na época, foi muito criticado. Hoje, aquele
Estado desfruta do magnífico trabalho feito por ele.

O Governador Aécio Neves realizou esse serviço em dois anos.
Agora, apesar das dificuldades, apresenta equilíbrio, crescimento.
Sabemos que. em 2003. o Brasil não cresceu. A população e as
demandas aumentaram, mas a economia ficou no zero. Os problemas
se avolumaram no Brasil e em Minas Gerais. Depois, com a chamada
reforma tributária, criaram-se alguns novos expedientes, a exemplo da
dDE, imposto que prevê arrecadação para aplicação nas estradas.

A CIDE é um exemplo claro da falta de ajuda do Governo Federal a
este Estado. Minas tem a maior malha viária do País, mas só 11% de
todos os recursos que o Governo Federal conseguiu arrecadar,
referentes à dDE, foram liberados até o momento. As estradas
federais, de responsabilidade do Governo Federal, estão
esburacadas. mas somos nós, os mineiros, moradores de Minas, que
ficamos obrigados a trafegar por elas. As estradas estão aqui, mas o
dinheiro está retido no cofre da União, no Governo Federal, para fazer
gracinha aos técnicos do FMI, para fazer bonito frente ao Banco
Mundial, para fazer farol com o mercado internacional, contrariando
todo o discurso histórico do PT. que sempre falou mal do FMI, que
sempre criticou ações que tomavam o dinheiro do povo brasileiro,
deixando-o por conta do FMI e dos banqueiros internacionais. E
justamente isso que o PT está fazendo com o nosso dinheiro, com o
dinheiro de Minas Gerais.

Precisamos conscientizar a sociedade mineira de que o dinheiro
arrecadado com a CIDE deve ser destinado às estradas, e Minas tem
a maior malha viária do País. No entanto, vem recebendo um
tratamento de quinta categoria do Governo do PT. Infelizmente, essa
é a realidade. São os números que dizem isso. O dinheiro está parado
lá, não chegou a Minas Gerais, e as estradas estão esburacadas,
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maltratadas, desleixadas, o que provoca dezenas. centenas de
acidentes.

Outro exemplo gritante é a Lei Kandir. Minas está batendo recordes
históricos de exportação, e as empresas que exportam recebem
créditos e vantagens que precisam ser compensadas. Está na lei. A
compensação de todo o movimento da exportação brasileira está
crescendo, em todo o País, cerca de 30%. o que é extraordinário. A
produção é feita nos Estados, que dão créditos e incentivos a essas
empresas, e o Governo Federal, por determinação da Lei Kandir, está
obrigado a compensar os Estados. Só que, durante todo este ano, de
todos os bilhões que representam a exportação do Brasil, o Governo
Federal está compensando os Estados com apenas 19% dos 1000,0
que deveria compensar, ou seja, retém os outros 81% no caixa da
União, para obter superávit primário e receber elogios do FMI, para
agradar aos banqueiros internacionais. O Governo Federal fica
preocupado com a Bolsa e com o risco-país lá de fora, mas, com o
risco interno não se preocupa.

Minas, mesmo sem receber os recursos da CIDE e da compensação
das exportações a que tem direito, conseguiu esse salto de qualidade
nas suas contas. Apesar da falta de compreensão do Governo
Federal, da omissão desse Governo, que não colabora, que não
participa, que não é parceiro e que faz vista grossa aos acordos feitos
no Congresso Nacional, conseguiu dar esse salto. O Congresso está
passando por crise justamente por falta de cumprimento dos
compromissos assumidos com diversas bancadas de vários Estados e
Governadores, obrigando o País a assistir àquela confusão política
que tomou conta de Brasília. Não podemos viver assim.

No entanto, apesar disso tudo, o Governador Aécio Neves
conseguiu enfrentar com firmeza as dificuldades e apresentar esse
número mágico do déficit zero, que representa o alicerce para
construção da Minas que queremos, capaz de enfrentar as demandas
sociais e estruturais, assim como a falta de investimentos,
conseguindo mais credibilidade o Estado, atraindo mais investimentos
para Minas, que tem números extraordinários para mostrar.

Durante os últimos três meses. Minas vem liderando a oferta de
vagas no setor industrial. No Brasil inteiro, o Estado que mais oferece
vagas na área da indústria é o nosso Estado. Minas lidera o "ranking"



nacional. Isso quer dizer que as indústrias estão vindo para Minas,
a indústria está se aquecendo e está havendo crescimento econômico
aqui. Esse levantamento foi feito pelo Governo Federal.

Outro exemplo extraordinário é que nos últimos dois anos o
crescimento médio do ICMS dos Estados do Brasil foi de 8.2°c. O Rio
de Janeiro conseguiu crescer 1,9% e São Paulo, considerado o motor
do Brasil, cresceu 3%. mas Minas Gerais, nesse período, teve um
crescimento de 12,5% de arrecadação de ICMS. Isso aconteceu
apesar de todas as isenções que o Governo concedeu. Recebemos
críticas da Oposição, que dizia que essas isenções estariam
comprometendo a receita de Minas.

O Governo, com muita inteligência, sabia que, por meio da isenção,
fomentaria mais qualidade, para que as empresas pudessem ficar em
Minas e investissem mais, recebendo incentivos. Com  isso, a
economia como um todo cresceria, como de fato cresceu, porque a
arrecadação de ICMS de Minas é 50 0 o maior do que a média nacional.

Essa forma de articulação, com muita inteligência e muita
capacidade, tem deixado alguns setores oposicionistas atordoados,
porque tudo isso foi feito em apenas dois anos. E muita competência
para pouco tempo. Nesses dois anos, o Governo Federal tem olhado
para trás e se vê perdido, porque não conseguiram cumprir o que
prometeram. Mas o Governo de Minas pode olhar para trás e dizer
que fez uma grande caminhada e conquistou um número mágico, o
equilíbrio de suas contas.

O Governo projeta, para os próximos anos, um trabalho de mais
crescimento, de mais impulso na sua economia e de mais robustez na
sua ação, conquistando assim uma credibilidade que destoa no
cenário da Federação brasileira.

Sr. Presidente, como fizemos um comentário a respeito do anúncio,
pelo Governo Estadual, do déficit zero, gostaria de fazer um
comentário, em breves palavras, sobre o que dominou as discussões
na tarde de ontem. Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço o aparte. Quero
colaborar em relação ao assunto que V. Exa. traz com muita
competência. No Hotel Ouro Minas, está acontecendo um seminário
sobre o cooperativismo de crédito em Minas Gerais. Como o Governo
do Estado, é um segmento que tem buscado a excelência na gestão,



especialmente em Minas, onde a CREDIMINAS, na Presidência
do Dr. Hely Penido, faz um trabalho excepcional.

Ontem esteve no seminário o ex-Ministro Maílson da Nóbrega, que
fez o retrato de um Brasil presente e futuro, traçando cenários. Ele fez
uma referência ao quadro de Minas, dizendo que antes o chique era
fazer dívida, o chamado populismo. o clientelismo político, mesmo que
os órgãos públicos se endividassem, mas que agora o Governador de
Minas mostra uma outra faceta, que o chique. o correto é ter déficit
zero.

Queria também manifestar que essa repercussão ocorre em âmbito
nacional e é um exemplo positivo, em que pese, ontem, ao que a
Oposição disse que é uma baleia. Trata-se de proselitismo apenas
político. O lado pedagógico dessa questão pura e simples é
extraordinário para o País, para os outros Governadores e para os
Prefeitos que estão iniciando a sua gestão. Temos de nos orgulhar
disso. Portanto, pedimos coerência e pedimos que a Oposição desta
Casa aplauda uma boa ação, como aplaudiremos qualquer
Governador ou Prefeito, de qualquer partido, que realmente fizer uma
boa ação. Quando criticamos uma boa ação, não estamos sendo
coerentes.

Os dados apresentados por V. Exa. sobre a utilização de 11% da
CIDE para as estradas e de 19% da Lei Kandir constituem uma
questão muito grave. Os Estados abrirem mão da receita para uma
compensação e o Governo Federal não repor essa compensação é
lei? isso é um calote, que está sendo aplicado nos Estados. O Estado
usa parte dos seus recursos para incentivar os setores industriais,
principalmente. Portanto, perde duas vezes, ao incentivar, por
exemplo, a produção para exportação. Como o recurso não vem, tira-
se mais dinheiro dos cofres dos Estados brasileiros. Isso é grave. O
Governador Aécio Neves tem razão de dar essa grita, pois são vários
bilhões de reais em jogo. Pior: não está prevista no orçamento de
2005 a reposição aos Estados.

Deputado Antônio Carlos Andrada, gostaria de apresentar mais um
dado em relação ao que ouvimos hoje: a concentração de receita no
Governo Federal. Isso também é grave. As contribuições, que
atualmente somam muito, não são repassadas aos Estados nem aos
municípios. Há pouco tempo, valiam 10% do valor do ICMS
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arrecadado, aproximadamente. Essa informação foi fornecida,
hoje, no seminário da AMM. Antes, representavam 10%, hoje, 110%
do valor do ICMS arrecadado pelos Estados. Isso significa que, a cada
dia, o cofre do Governo Federal engorda, em detrimento dos cofres
dos Estados e dos municípios. Trata-se do chamado pacto federativo.
Se existe uma questão que tem de ser colocada em pauta, de fato, no
País, pelos 5.600 Prefeitos e 27 Governadores, é a do pacto
federativo, porque o povo procura a porta do Prefeito, em primeiro
lugar, e os Estados, evidentemente, têm as suas obrigações em
relação à segurança, à educação, à saúde, à pesquisa. etc.

Portanto, o debate apresentado por V. Exa. é importante, não para
entrar em confronto com o Governo Federal, dizer que é pior ou
melhor que o Governo do Estado. Esse não é o caso. O fato é que
existe hoje uma ditadura financeira do Governo Federal, o que não é
bom para o País. Essa discussão tem de se alastrar por todo o Brasil,
sob pena de o povo brasileiro ser o menos atendido, nessa questão,
em suas necessidades. Parabéns!

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sou eu quem lhe agradece a
intervenção tão oportuna, que trouxe importante contribuição. Gostaria
de tratar de duas questões apresentadas pelo nobre colega: o calote e
a baleia. Quando o Governo Federal tomou posse, assumiu o poder
com a perspectiva de uma campanha que transmitia a mensagem de
revisão do pacto federativo. O candidato Lula, hoje Presidente,
encaminhou uma carta a todos os Prefeitos do Brasil, comunicando
que, ao assumir o Governo Federal, faria revisão na política que
centraliza o Governo em Brasília, em detrimento dos Estados e dos
municípios: no entanto, vemos algo completamente diferente. A dívida
de Minas com a União retém 13 0,0 da receita de nosso Estado,
mensalmente, ou seja, 13% do que deveria entrar nos cofres mineiros
são retidos pelo Governo Federal, que prometeu rever essa questão.
Mas, até agora, não aceitou nenhuma conversa com os Governadores
a esse respeito. Promove ainda o calote do que arrecada, como a
CIDE e a compensação da Lei Kandir. Portanto, trata-se de um duplo
calote: um, pela perspectiva de rever a dívida: outro, pela arrecadação
de recursos que deveriam ser devolvidos aos Estados. O Governo
Federal está segurando dinheiro em Brasília para fazer superávit
primário e receber elogios e mais elogios do FMI.

L^Ã_Ci



135)
A outra questão, da baleia, é um caso curioso. Todas as contas

de Minas são monitoradas com microscópio pelo Tesouro Nacional.
Não entra um tostão no caixa mineiro sem que o Banco Central saiba.
Toda a receita é controlada pelo Governo Federal, porque o Governo
quer o seu quinhão da dívida: 13% calculados em cima da receita.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, exige que o Estado
tenha certos limites nos gastos, entre eles com a folha de pagamento.
Quando o Governo do Estado não respeita o limite, que é monitorado
pelo Ministério da Fazenda, é multado. No primeiro ano, o Governador
Aécio Neves pagou R$36.000.000.00 de multas, porque o índice não
foi cumprido pelo Governo anterior.

E até normal a Oposição criticar o Governo de Minas, mas não
compreendo o PT mineiro dizer que os técnicos do Tesouro Nacional -
nomeados pelo Presidente Lula - e o Ministro Palocci são burros,
incompetentes e farsantes. Afinal, tudo é monitorado por eles. O
Governo Federal tem controle de todas as contas de Minas e vem
elogiando o Estado e dando seu aval para que possamos captar
investimentos no cenário nacional. O Governo Federal está confiando
no trabalho de Minas. Os técnicos do Tesouro, o Banco Central e o
Ministério da Fazenda estão respeitando, compreendendo,
entendendo e avalizando os números de Minas. O PT de Minas não
quer acreditar e diz que tudo é conversa.

Ora, conversem com o Ministro Palocci e resolvam a questão,
porque conosco está tudo certo. O Governo Federal compreende
muito bem que os números de Minas estão corretos e assina embaixo,
respaldando o que foi anunciado pelo Governador Aécio Neves.

Ontem, ouve um debate inflamado e desorganizado sobre
segurança pública, pois diversos parlamentares desconheciam que o
assunto seria tratado e não se prepararam com dados para enfrentar
uma discussão mais técnica. Como relator do orçamento do Estado
para o próximo ano, solicitei uma pesquisa nos orçamentos de 2002,
2003, 2004 e na proposta orçamentária de 2005, a fim de levantar o
que foi investido em segurança pública, ou seja. nas Polícias Militar e
Civil, no Corpo de Bombeiros e no sistema penitenciário, que formam
a grande frente da segurança em Minas. Este ano, os gastos com
pagamento da folha, manutenção dos serviços e investimentos
chegarão a R$2.620.000.000,00.
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E dinheiro do Tesouro, arrecadado por Minas Gerais. Agora vem
a indagação: "a segurança pública é um problema exclusivo de Minas
Gerais?". Não, pois o tráfico de drogas é nacional e internacional. O
traficante não é mineiro, mas globalizado. O crime está organizado de
norte a sul, não só em Minas Gerais. Muitas vezes, é organizado fora
de Minas, mas as conseqüências estão aqui. Infelizmente, aqueles
que governam o País não compreendem isso.

Enquanto o Governo Estadual está investindo R$2.600.000.000,00
em segurança pública, o Governo Federal, até o momento, liberou
para Minas Gerais a irrisória quantia de R$25.000.000,00, quer seja
para as Polícias Militar e Civil, quer seja para o Corpo de Bombeiros,
quer seja para o setor penitenciário. Portanto liberou-se para os cofres
de Minas Gerais menos de 1% do que o Estado está investindo, como
se nosso Estado não fizesse parte do Brasil, como se o Governo
Federal não tivesse responsabilidade alguma com o problema da
segurança. Isso é ridículo, é uma afronta.

Minas precisa reagir. A sociedade mineira precisa tomar
conhecimento desses números e saber que o Governo Estadual se
sacrifica, vai ao limite, investindo R$2.600.000.000,00 em segurança,
enquanto o Governo Federal, que obteve aqui muitos votos, vira as
costas, liberando a ridícula quantia de R$25.000.000,00. As coisas
não acabam por aí. O Governo de Minas tem a previsão de gastar
R$2.600.000.000,00 até dezembro deste ano. No orçamento do ano
que vem, o gasto com as Polícia Militar e Civil, com o Corpo de
Bombeiros e com o sistema penitenciário, ou seja, com as forças de
segurança, será de R$3.200.000.000,00. E um aumento de
R$600.000.000,00. comprometendo cerca de 14% do orçamento.
Portanto 14% de tudo o que nosso Estado arrecada está sendo
destinado para a segurança, revelando o esforço hercúleo de nosso
Governador em fazer a sua parte.

No ano que vem, o Governo Federal dispõe-se a investir a ridícula
cifra de R$80.000.000.00, ao passo que o Governo Estadual investirá
R$3.200.000.000.00. O Governo Federal propõe-se a participar com
2.4 0 o desse total, o que é ridículo. E preciso que a sociedade mineira
saiba disso para cobrar do Governo Federal uma participação efetiva
no combate ao crime.

O Governo Federal retém 60% de tudo o que é arrecadado no
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Brasil. Sabe-se que 25% são rateados para todos os Estados do
Brasil e 15% são rateados para 5 mil Prefeituras. Os Estados e os
municípios não têm condições financeiras de tomar providências nem
de concretizar ações de grande envergadura sem a parceria do
Governo Federal. O Governo Federal, que detém 60% dos recursos
nacionais, liberou 2,5% para a segurança pública de Minas Gerais,
como se este fosse um Estado pequeno. O Governo Federal não
respeita a posição de Minas Gerais, o 2° Estado da Federação.

O Governo Federal dever ter sensibilidade, e a sociedade mineira
precisa tomar conhecimento desses fatos para entender que as
dificuldades do setor de segurança são reais.

Nunca se investiu tanto em Minas Gerais em segurança como
agora. Nunca os números foram tão grandes. E nunca a participação
federal foi tão irrisória, pequena, insignificante.

E preciso que isso venha à tona. Esse deve ser um exemplo muito
claro para que a sociedade saiba o que está acontecendo de verdade
na questão da segurança pública em Minas Gerais. Até o ano que
vem, o Governo de Minas abrirá mais de 6 mil vagas no sistema
penitenciário. Esse número é maior que a soma das vagas oferecidas
pelos últimos três Governos.

Hoje o orçamento de Minas prevê R$3.200.000.000,00 para
investimento em segurança. Lembro que há o anúncio do déficit zero.
Com a garantia de que haverá receita para bancar as despesas, esse
número será real: o Governador de Minas destinará para a segurança
R$3.200.000.000,00.

Convocamos o Governo Federal para sermos verdadeiros parceiros.
Há dois tipos de violência: a violência do banditismo, do crime
organizado, do indivíduo que optou pelo crime, e a violência que brota
graças a um ambiente desfavorável, que vem dos excluídos de que
tanto o Presidente Lula falou no passado - o Brasil tinha 50, 70 ou 80
milhões de excluídos - e que continuam excluídos porque as políticas
públicas do Governo Federal mostraram-se, até agora, ineficientes. A
favelização, o desemprego, a exclusão, a fome e a miséria estão
campeando por aí, o que cria um campo fértil para a criminalidade
prosperar. Esse é um tipo de violência para o qual não adianta equipar
a polícia, pois não se combatem a fome e a miséria com bala de
revólver.
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A violência está aí. E onde está a contrapartida do Governo

Federal para enfrentar o problema e dar uma solução para uma
questão tão emergente? Ao falarmos em segurança pública,
precisamos ter uma visão ampla do problema, que está em Minas,
mas que também é nacional. Esse problema pressupõe um pacto de
parceria que não está existindo. Minas infelizmente está isolada,
solitária na luta contra o crime. Essa é a dura verdade.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Obrigado. Deputado.
Quero fazer algumas considerações sobre sua fala, que, como Líder
de Governo, defende o Governo Aécio Neves. Como mineira e
Deputada Estadual, também defendemos Minas Gerais. Tanto isso é
verdade que temos feito injunções junto ao Governo Federal para
favorecê-lo. Sou municipalista e. portanto, defendo os municípios.

Queremos lembrar que a legislação de concentração de renda nas
mãos do Governo Federal não foi votada e aprovada no Governo Lula,
mas em Governos anteriores, e não é possível mudar as regras da
federação de uma hora para outra, apenas porque agora temos um
Governo que não é de direita, com um projeto democrático-popular.
Defendemos a distribuição de recursos em médio e longo prazos, mas
isso não pode acontecer de um dia para outro.

Hoje, vários Bispos e lideranças do Jequitinhonha estiveram aqui,
devido ao massacre ocorrido na região dos sem-terra. Falaram
inclusive sobre as estradas federais e estaduais.

O Governo é nosso. mas sabemos que o problema das estradas
federais é grave em nosso Estado, assim como o das estaduais.
Pondero que estamos questionando o problema sério referente aos
recursos que o Governo Estadual está gastando com propaganda,
principalmente essas sobre o déficit zero. No "Estado de Minas", isso
foi publicado em um encarte inteiro. Gastou-se com placas e televisão
também. Esses recursos seriam suficientes para consertar várias
estradas estaduais. Temos de colocar o dedo na ferida. Há problemas
no Governo Federal, mas também há muitos fatos positivos. Não se
pode falar que Minas Gerais está sendo excluída e discriminada pelo
Governo Federal. Isso não é verdade de forma nenhuma. Isso
aconteceu anteriormente, na época do Governo Itamar Franco. O
próprio PT estava apoiando o Governador, quando o Fernando
Henrique excluiu o nosso Estado no que diz respeito ao envio de
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recursos. Fui várias vezes ao Palácio do Governador, onde
recebemos um tratamento civilizado, de respeito de ambas as partes,
até de elogio do Governo Federal para o Governador do Estado e
vice-versa. Pudemos constatar que os recursos estão sendo enviados.
Somente para saneamento básico, na última assinatura do convênio,
foram enviados mais de R$300.000.000,00 para 121 cidades mineiras.
O Governo Estadual repassou os recursos para esses municípios. O
Governo Federal enviou também recursos aos programas de
desenvolvimento social para o combate à fome. O Governador possui
uma Secretaria extraordinária relativa ao Jequitinhonha somente para
administrar os recursos do Governo Federal destinados aos
programas sociais. O programa Luz para Todos, por exemplo, recebe
recursos federais, mas há propagandas dizendo que os recursos são
estaduais. Muitas vezes, as lideranças estaduais reconhecem isso,
mas, em outras, fazem constar nas propagandas que os recursos são
somente do Governo Estadual.

No que diz respeito à segurança, de acordo com a legislação, trata-
se prioritariamente de uma obrigação do Governo do Estado, como
são obrigação prioritária do Governo Federal as universidades
públicas. De acordo com a legislação, cada um tem a sua obrigação
prioritária. A questão da segurança é tão grave que qualquer um de
nós defende que tem de haver uma parceria entre os Governos
Federal, Estadual e municipal. A situação é gravíssima no Estado e no
País. Na cidade onde moro, a situação já passou de crítica, pois em
torno de dez jovens são assassinados nos finais de semana.
Enfrentamos no Estado o grave problema do narcotráfico. Não
podemos dizer que essa responsabilidade seja somente do Governo
do Estado, mas, de acordo com a legislação atual, prioritariamente, é
obrigação do Estado a questão da segurança pública.

O Governador está gastando R$2.000.000,00 porque essa é uma
obrigação do Estado, mas deixo registrado que o Governo Federal
está enviando recursos. Não podemos aceitar que digam que o
culpado pela situação seja o Governo Federal por não enviar recursos
ao Estado e, muito menos, o PT. Que possamos colocar o dedo na
ferida e que a verdade seja dita. Muito obrigada, nobre colega,
Deputado Antônio Carlos Andrada.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Para não perder a seqüência,
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em razão de uma ponderação da Deputada Maria Tereza Lara,
devo dizer que propaganda de coisa boa é importante. Propaganda
negativa e enganosa é gastar dinheiro à toa. Estamos entendendo
que o lado pedagógico para o País, nessa questão de gastar apenas
aquilo que há para gastar para não deixar déficit, é uma grande
contribuição de Minas, independentemente de ser por meio do
Governador Aécio Neves. Também sou contra gastar dinheiro com
publicidade enganosa, é desperdício do dinheiro público. Nesse caso,
havia sido consignado um déficit no orçamento deste ano; no
orçamento de 2005 também estava sendo consignado um déficit e,
pelo crescimento da economia, pelo melhor aparato da arrecadação
fiscal do Estado conseguiu-se zerar o déficit, um fato extraordinário.
Já se manda uma emenda ao orçamento do Governo, que vai superar
um lado positivo, para o ano de 2005, entre receitas e despesas.
Então, Deputada Maria Tereza Lara, independentemente do gasto
com propaganda, acho que todo o Brasil prestou atenção nessa
mensagem do Governador Aécio Neves.

Para trazer a verdade para os telespectadores da TV Assembléia e
evidentemente para todos os Deputados, o PIS-COFINS foi um
projeto que aumentou a alíquota de 3% para 7%, o que constitui uma
das maiores arrecadações do Governo Federal, aprovado agora na
reforma tributária fiscal. portanto pelo Governo e pelo Congresso que
está lá. Só para resgatar a verdade. Nem tudo da lei que faz com que
a concentração de receita esteja no Governo Federal, o que
abominamos, é um fato histórico. Não é só do Governo do PT nem do
Governo Fernando Henrique; essa concentração vem desde a época
da ditadura militar, mas temos que condenar. O PIS-COFINS, que
hoje está sacrificando as empresas e os empresários brasileiros, foi
uma lei votada na última reforma tributária fiscal. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, mineiros e mineiras. Antes de iniciar minha fala principal,
queria lembrar o que disse um filósofo francês: "Educai as crianças
para não ter que punir os adultos". Não participo de debates
ideológicos, já devem ter notado isso, porque o povo se interessa é

rA__^



1365
por resultados. Estou nesta Assembléia para ver resultados.
Debate ideológico é respondido pelas urnas. O que me interessa
nesta Casa são resultados palpáveis. Com relação à segurança,
também tenho meu ponto de vista. Com relação à violência, existem
dois Estados - nosso Estado de direito e, dentro dele, um Estado
bandido. São dois Estados que disputam o poder. Cabe, portanto, ao
Exército derrubar esse outro Estado. As polícias somente não
conseguirão nunca. A violência é um círculo vicioso. Não consigo
entender como vencer a violência sem dar ensino. Se quisermos
vencer a violência, temos que implantar, desde bem cedo, a escola de
tempo integral. E cortando esse círculo vicioso que a violência, um
dia, daqui a mil anos talvez, poderá acabar. (- Lê:)

Os jornais de Belo Horizonte noticiaram, no início da semana, mais
uma morte de taxista, ocorrida na madrugada de domingo. Esse foi o
sexto taxista assassinado em 2004.

E mais um chefe de família que morre trabalhando, num confronto
desigual em que só o bandido sai ganhando.

O taxista não pode recusar o passageiro, mesmo suspeitando de
suas atitudes, e fica à mercê do criminoso. São muitos os que são
assaltados, ficando sem a féria do dia, o relógio, o celular. Outros
ficam sem o carro. Esses seis, no entanto, perderam o bem mais
precioso: a vida.

A categoria busca urgentemente melhores condições de segurança
para trabalhar. Relatam que no Bairro Jardim Califórnia há assaltos
constantemente. Segundo informam, os assaltantes entram nos táxis
no Bairro Carlos Prates e solicitam a corrida até o Califórnia, onde
rendem os motoristas, levam o dinheiro e o carro. Ao que parece, há
adolescentes nessa quadrilha, mas até agora ninguém foi preso.

As operações que a Polícia Militar denomina de Pára-Pedro não têm
sido suficientes para garantir aos taxistas a tranqüilidade para
trabalhar. Alguns pontos onde se coloca o policiamento já são
conhecidos e. por isso mesmo, evitados pelos assaltantes. Seria
necessário um entendimento entre a polícia e os taxistas de modo que
estes pudessem sinalizar quando estivessem em dificuldades e
passassem por viaturas policiais. Eu até penso que nem precisam
estar em dificuldade, e, passando por uma viatura, devem sinalizar,
sim.
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Muitos veículos são encontrados, após o roubo, em regiões fora
do perímetro urbano de Belo Horizonte, como o Bairro Veneza. em
Ribeirão das Neves.

O policiamento precisa ser integrado em toda a Grande BH, e a
comunidade ajudará muito se denunciar às autoridades tudo o que
observar de estranho ou suspeito envolvendo taxistas e passageiros.

Hoje o taxista trabalha sob forte tensão. Além das dificuldades
normais do dia-a-dia, da família, de problemas de saúde, há a
dificuldade de manutenção do veículo, que é a sua segunda família.

As despesas são grandes, com o combustível, a manutenção,
pneus, peças, consertos e revisões. Isso se der muita sorte de evitar
os abalroamentos, pois, nesse caso, além do prejuízo com os reparos,
há a perda dos dias parados e a depreciação do valor venal do
veículo. Em resumo: o taxista deixa de ganhar e paga o que não tem.

A maioria dos motoristas trabalha como autônomo e, para melhorar
o rendimento, contrata um segundo condutor, que roda com o táxi nos
horários de descanso do proprietário.

O ganho não é satisfatório para nenhum dos dois: o segundo
condutor tem de pagar pelo uso do veículo e o que sobra para si
quase não compensa: muitos trabalham só à noite e freqüentemente
são roubados. Para o dono do carro, o fato de o mesmo rodar
ininterruptamente faz aumentar a necessidade de manutenção e
encurta a vida útil de pneus. óleo e peças.

Para complicar ainda mais, está tramitando na Câmara Federal o
Projeto de Lei n° 3.953/2004, da Deputada Selma Schons, PT-Paraná,
que modifica o regime de contratação do auxiliar de condutor
autônomo de veículos rodoviários, fazendo com que passe a
configurar relação de emprego nos termos da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Esses motoristas auxiliares, cujo trabalho é regido hoje pela Lei n°
6.094/74, passarão a ser considerados empregados do proprietário do
veículo, que terá a responsabilidade de registrá-los, remunerá-los e
recolher todos os encargos sociais.

E de se esperar, pois, que vários desses auxiliares percam seus
postos de trabalho, porque, para os proprietários dos táxis, será
preferível recolhê-los às garagens que arcar com tais obrigações.

Os taxistas trabalham em condições desfavoráveis à saúde,
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expostos ao calor, às ruas esburacadas. ao estresse do trânsito,
aos excessos da BHTRANS.

Os pontos de táxi deveriam ser dotados de, pelo menos, um
sanitário e um bebedouro, de modo a oferecer um mínimo de conforto
a esses profissionais.

Eles são parte importante do nosso turismo receptivo, são apoio
indispensável às atividades de negócios, comércio e prestação de
serviços.

Merecem, portanto, mais atenção das autoridades e a proteção pela
qual a sociedade mais clama em nossos dias: segurança pública.

Quero ainda me dirigir, com entusiasmo, ao querido povo de Sete
Lagoas, minha terra natal. O dia 24 de novembro marca mais um
aniversário de emancipação do município.

Quem vê hoje a cidade não avalia como tudo começou: um antigo
quartel-general comandado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier
se transformou num povoado quando foi construída a Capela de
Santo Antônio das Sete Lagoas, que, em 1841, foi elevada a paróquia.

No mesmo ano, o povoado foi transformado em distrito e,
finalmente, em 24/11/1867, elevado a município com o nome de Sete
Lagoas.

Tenho boas lembranças da Sete Lagoas de outrora, como a
chegada do trem pagador, que fazia a alegria dos empregados da
rede ferroviária e também dos comerciantes.

Lembro-me dos armazéns da rede, antiga Central do Brasil, que
brindava os empregados com o fino bacalhau do Porto e com a carne
de jabá. que vinha do Sul do País.

No centenário da cidade, eu ainda bem jovem, fiz parte do Coral
Santa Cecilia, que gravou o hino em homenagem à data. Recordo
bem a letra e a música até hoje.

Tenho saudades das frondosas árvores ao longo da Rua Antônio
Olinto, infelizmente já cortadas, que ofereciam sombra aprazível aos
setelagoanos: e de como era visitado o chafariz da Central do Brasil:
as mulheres e meninos buscando ali a água pura, quando, por um
motivo ou outro, ela faltava nas casas.

E muito bom evocar esses momentos, de uma cidade mais calma e
mais humana. Mas é igualmente bom assistir ao crescimento da
cidade, com novas oportunidades para todos. Ao pé da Serra de
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Santa Helena, a cidade, recortada pela beleza das lagoas,
caminha para um parque industrial de grandes empresas.

Crescem as atividades de metalurgia básica, fabricação de produtos
têxteis, produtos químicos, cerâmica, artigos de borracha e plástico,
máquinas, aparelhos e materiais elétricos: e de confecção de
vestuário e acessórios, garantindo a Sete Lagoas a posição de 9
cidade que mais arrecada no Estado.

Ganha fôlego a fabricação e a montagem de veículos automotores,
atraindo indústrias que fabricam componentes automotivos.
carrocerias e outros. Suas reservas de ardósia, calcário, pedras
britadas e ornamentais propiciam um ramo crescente de atividades
económicas. Tudo isso movimenta dezenas de instituições financeiras
e um comércio ativo, incluindo o setor hoteleiro, que já conta com 19
hotéis.

A educação também projeta o nome de Sete Lagoas cada vez mais.
São vários os cursos de nível superior, os cursos técnicos, os de
magistério e os de educação básica, todos muito conceituados.

A área de saúde dispõe de 5 hospitais, com 442 leitos.
Eis a Sete Lagoas de hoje, que amo tanto quanto aquela da minha

infância. Seu povo bom, generoso e amigo está de parabéns. Levo a
todos, pela imagem e pelo som da TV Assembléia, que tive a honra de
inaugurar em Sete Lagoas, o meu abraço afetuoso e votos sinceros
de novos tempos, com prosperidade, trabalho e paz. Muito obrigado.
Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo sua querida terra natal, Sete Lagoas. Ao parabenizar o
município, faço-o, com muito prazer, na pessoa de V. Exa., filho
ilustre, querido, combativo, defensor dos legítimos interesses da sua
querida terra natal. Tanto é importante a atuação de V. Exa. nesta
Assembléia Legislativa que, pela dimensão, pelo trabalho, por tudo o
que V. Exa. tem feito em prol do seu município, a sua querida Sete
Lagoas já lhe é devedora.

Faço também coro com V. Exa. por suas palavras quanto à sua
preocupação com os taxistas. Essa é uma matéria importante. V. Exa.
está trazendo ao seio desta Casa uma discussão muito séria. Embora
a legislação seja federal, temos o compromisso de discutir, buscar
gestões e, conseqüentemente, trazer soluções. Temos, acima de



tudo, um compromisso muito importante com os taxistas, em
função do trabalho que todos têm feito, não somente em Belo
Horizonte, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Merecem,
portanto, uma atenção muito mais especial dos poderes públicos.

Acompanhando o pronunciamento de V. Exa.. acho que poderíamos
iniciar um estudo, com a matéria que tramita na Câmara Federal, para
ver a contribuição que Minas poderá dar em prol dessa classe. Tenha
certeza de que seremos parceiros nesse importante momento. A Casa
do povo mineiro tem a obrigação de buscar gestões dessa natureza.

Manifesto a nossa satisfação em tê-lo em nossa companhia na
manhã de hoje, quando estivemos na abertura do terceiro seminário
dos Prefeitos eleitos do Estado de Minas Gerais.

V. Exa. e eu ouvimos exposições importantes, principalmente a da
cantora de Boa Esperança. que nos encantou. Sem dúvida, ela nos
deu prova eloqüente de cidadania, do alto resgate do povo mineiro.

Ouvimos também o nosso Governador apresentar a carta de alforria
de Minas Gerais: o déficit zero. O Estado atravessa um importante
momento no cenário nacional e internacional, O Governador dividiu os
méritos com a sua equipe e foi taxativo ao dizer que muito deve ao
parlamento mineiro.

Mais uma vez, manifesto a nossa satisfação em fazer parte desse
aprendizado, em a Assembléia Legislativa contribuir neste
importantíssimo momento em que o Estado resgata a sua
credibilidade no setor internacional. Para que isso acontecesse, nada
foi fácil. Mas a maestria do nosso Governador, com sua equipe de
primeiro escol, fez com que Minas avançasse no caminho da
credibilidade.

Ontem, apreciamos a Mensagem n° 301, nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira, que trata da
redução da alíquota do ICMS dos produtos cafeeiros. Aliás, quando
vejo o Deputado Paulo Piau, reconheço o quão importante foi o nosso
trabalho na Comissão Especial da Cafeicultura. Ontem, Deputado
Paulo Piau, não pude me silenciar, pois trabalhei ao seu lado, como
relator da Comissão, e manifestei entusiasmo pelo trabalho dinâmico
e extraordinário que realizou em prol da nossa cafeicultura, que, por
sinal, já está no caminho certo.

Minas retoma sua fase de desenvolvimento e progresso. 0 Governo



encaminhou a Mensagem n° 301, solicitando a nossa ratificação
quanto ao art. 70 da lei aprovada por esta Casa para reduzir o ICMS.
em regime especial, das empresas que estão em dificuldade por
causa da guerra fiscal. Sem dúvida, vejo que poderemos avançar
mais, ajudando nossas indústrias a serem mais competitivas. Minas
tem muito o que exportar, aproveitando a sua situação geográfica.

Aproveito o ensejo em que V. Exa. parabeniza sua terra natal e
parabenizo Minas Gerais, que tem seu comandante maior, seu
extraordinário homem, voltado aos interesses maiores na Nação. Hoje
Minas está ganhando a mídia nacional, por sua credibilidade, por sua
honorabilidade e principalmente por sua determinação em governar os
destinos do nosso Estado, de maneira segura, serena e coerente.

Hoje estamos recebendo, na Capital mineira, todos os Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos. Eles estão imbuídos do firme
propósito e entusiasmo para ouvirem as boas-vindas do nosso
Governador. Que os novos Prefeitos venham com muita esperança, e
que se espelhem na figura extraordinária do Governador de Minas
Gerais, que tem sido exemplo para os mineiros.

De maneira especial. saúdo V. Exa. e parabenizo os mineiros pelos
dias de graça. Tenho certeza de que, tanto a equipe econômica, o
Governador, o Vice-Governador, quanto nós, Deputados, demos a
nossa contribuição importante para buscar e conseguir alavancar
recursos. Este é um momento feliz e vigoroso para os grande projetos.
Com certeza, esta Casa os discutirá e os aprovará, colocando Minas
nos trilhos.

Deputado Doutor Ronaldo, parabéns! V. Exa. demonstra
preocupação também com os taxistas. Sem dúvida nenhuma.
devemos também nos imbuir nesse trabalho. O nosso maior
compromisso com o povo mineiro é buscar boas ações. Como é bom
ter um Governador dessa estirpe, que possui coragem e honestidade
e trabalha com dedicação, ética e transparência. Certamente
conseguiremos grandes avanços para o nosso Estado. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo - Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, creio que posso
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registrar, em nome das Deputadas e dos Deputados desta Casa.
os nossos parabéns ao Coral da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, que ontem apresentou uma viagem musical no Teatro. O Sr.
Guilherme Bragança, maestro que se encontra à frente do coral desde
a sua fundação, é uma pessoa competente. A apresentação do coral
foi brilhantíssima, realizando uma viagem através dos tempos na
música. Que fiquem registrados os nossos parabéns a esta Casa, que
tem dado apoio à cultura e, especificamente, a esse coral. Se alguém
desta Casa ou os telespectadores da TV Assembléia não o
conhecem, vale a pena acompanhar o seu trabalho. Eles
desenvolvem o projeto Música para a Comunidade e viajam pelo
Estado apresentando a música mineira e a música de todos os
tempos. O Coral da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
desenvolve um trabalho, como disse, desta Casa e merece os nossos
aplausos. Muito obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como pode verificar,
não há quórum para a continuação da reunião. Solicito que V. Exa.
encerre, de plano, esta reunião.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, inscrevi-me para trazer
à sociedade mineira informações verídicas, coerentes e com
fundamento. Percebemos que o debate nem sempre é valorizado. Em
outro momento terei a oportunidade de demonstrar que o déficit zero
do Governador Aécio Neves não foi manobra mirabolante ou apenas
de "marketing", mas sim um trabalho sério, apresentando medidas
firmes e corretas, que, pouco a pouco, geraram resultados
extraordinários na economia de despesas e na arrecadação, devido à
modernização, ao empenho e à seriedade. Além disso, modernidade
na concessão de benefícios e de incentivos, mostrando que não é
preciso aumentar a alíquota para aumentar a receita; e, mais que isso,
possui austeridade.

Demonstrarei, passo a passo, que não se chega a um déficit zero,
depois de se ter um déficit de R$2.400.000.000,00, apenas com
medidas paliativas, mas com reforma da estrutura administrativa, com
reduções de folhas de pagamento e de despesas desnecessárias:
nova política de desvalorização do servidor público; redução de
despesas de materiais e serviços, controlando-se rigorosamente cada
centavo a ser aplicado. Em termos de arrecadação, houve um
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gerenciamento matricial de receita para acabar com a sonegação -
efetivamente: educação fiscal, convidando a sociedade a participar
desse processo, pois, quando a sociedade percebe que há seriedade,
ela se envolve: desoneração fiscal: setores e atividades penalizados
foram desonerados para que produzissem mais e gerassem maior
receita ao Estado: IPVA, benefícios que eram dados, mas que não
geravam resultados positivos ao Estado; crescimento da economia, o
que implica dizer que houve competência gerencial e administrativa
capaz de atrair R$47.000.000.000,00 em investimentos em Minas
Gerais, fazendo o Estado crescer acima da média nacional: e combate
à sonegação.

Enfim, o anúncio do déficit zero não é outra coisa senão a grande
vitória do Governador Aécio Neves. A grande vitória da austeridade,
da honestidade e do cuidado com o recurso público. Já estamos
quase chegando ao final de dois anos e não houve nenhum caso de
corrupção neste Governo, porque há um controle em cada órgão para
evitar a malversação do recurso público. Esse conjunto de ações fez
com que o resultado fosse anunciado anteontem, dando ao Brasil
exemplo de como se deve tratar as questões públicas, principalmente
os recursos públicos.

O quadro de Minas Gerais - e já dissemos muitas vezes - era difícil.
Mas, graças a essa competência, à habilidade, à seriedade, à
modernidade da gestão, pudemos anunciar o déficit zero. Mas. como
o Sr. Governador Aécio Neves disse, não é grande vantagem apenas
zerar o déficit. A grande vantagem é que isso colocou o Estado em
condições de investir e dar o grande salto de crescimento que a
população mineira espera e a que tem direito.

Precisamos, apenas, que, no âmbito federal, as coisas caminhem
bem, para que Minas Gerais possa deslanchar. Quase
R$1.000.000.000,00 serão investidos no Estado em geração de
energia.

Respeito o Deputado Rogério Correia, que pede o encerramento da
reunião, mas os dados são extremamente generosos. Teremos outra
oportunidade na semana que vem.

E até bom que isso aconteça, para que não se fale tudo de uma só
vez. As boas noticias devem ser repetidas. Neste momento, em que
as notícias sempre são desagradáveis, devemos dar repercussão às
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boas noticias. Queremos respeitar o pedido de encerramento
desta reunião. Todavia, não podemos deixar de dizer que
mostraremos número por número, dado por dado, ação por ação que
redundou nesse resultado extraordinário.

Por ora, apenas parabenizamos o Governador Aécio Neves.
Parabéns equipe do Governo, que sabe governar! E, dessa forma, dá
exemplo ao Brasil de que as dificuldades devem ser transformadas
em belíssimos desafios. Estes, por sua vez, só serão enfrentados por
aqueles que têm coragem, seriedade, determinação e competência.
Foi assim que o Governador Aécio Neves conseguiu chegar a essa
situação.

Na próxima semana, continuaremos o debate, a fim de mostrar a
verdade a respeito da segurança pública. Dessa forma, a sociedade
mineira terá tranqüilidade. Aliás, é o que demonstra por meio das
pesquisas. A sociedade sabe que está sendo muito bem conduzida
pelo atual Governo. Parabéns, Governador Aécio Neves!

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 55a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 24/11/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Jayro Lessa - Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Kátia
Rabelo - Entrega de placa • Apresentação musical - Palavras do
Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

George Hilton - Ana Maria Resende - Bonifácio Mourão - Dalmo
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Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Gilberto Abramo -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - José
Milton - Leonídio Bouças - Maria José Haueisen - Pinduca Ferreira -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Deputado Jayro
Lessa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem: a
Exma Sra. Kátia Rabello, Presidente do Banco Rural; o Exmo. Sr.
Francisco Beti, Juiz Federal: e a Exma. Sra. Maria Elvira, ex-Deputada
e Diretora emérita da Associação Comercial de Minas.

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

pelo transcurso de seus 40 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pela Orquestra Jovem de Contagem, organização
apoiada pelo Instituto Júnia Rabello, do Banco Rural.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Jayro Lessa

Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Danilo de Castro, Kátia
Rabelio, Francisco Beti, senhores e senhoras, família Banco Rural,
boa-noite.

Nesta noite, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
comemora os 40 anos do Banco Rural. O requerimento que
apresentei nesta Casa representa o agradecimento de milhares de
clientes desse Banco, representa os mais de 2.200 funcionários e
ainda os projetos culturais patrocinados, tais como o Grupo 1° Ato, os
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produtores de longa-metragem e os artistas plásticos mineiros,
que precisam de apoio cultural. Retrata o reconhecimento do Governo
de Minas à importância de uma instituição financeira que, por quatro
décadas, além dos resultados financeiros, e de ser líder do sistema
financeiro rural, vem traçando uma trajetória vitoriosa, sólida e de
credibilidade. Representa ainda todos os que conhecem essa grande
família de sólidos valores, como a ousadia, a simplicidade e o
compromisso.

Com uma história que teve início no ano de 1964, esse Banco viu
passar o milagre financeiro da década de 60, sofreu com as altas
taxas de juros das décadas de 80 e 90, sobreviveu ao confisco do
Plano Colior, passou pelo dólar a quase R$4,00 e hoje, em 2004, aos
40 anos de fundação, continua construindo sua trajetória, sempre
baseada no seu maior patrimônio: o cliente. Especialmente hoje, não
estou aqui para falar de números e estatísticas geradas por essa
magnífica empresa. Presto minha homenagem a dois personagens
que, com grande mestria, conduzem o Banco Rural à excelência: a
Presidente. Sra. Kátia Rabelio, bailarina que, obstinada pelo mundo
da arte, suou e se preparou muito, durante anos, para se apresentar
nos palcos. E o destino, de forma inesperada, fez com que as páginas
de sua história se transformassem em páginas do setor financeiro, de
capítulos de índices e ações, deparando-se-lhe a enorme
responsabilidade de presidir a potência Banco Rural. Agora, essa
administradora se apresenta como um fenômeno na peça do teatro
econômico brasileiro e, nessa dança dos números, tem comandado
com absoluta técnica um Banco que hoje está entre os 20 maiores
Bancos privados do Brasil. Enfrentou um desafio onde provou a
capacidade feminina e a coragem de uma grande mulher num mundo
financeiro até então dirigido apenas pelos homens. Presidente Kátia
Rabelio, como você mesma disse, o importante é ter a pessoa certa
no lugar certo e na hora certa. E você, sem dúvida, está no lugar
certo.

Agora. Sr. José Roberto Salgado, que, com sua sabedoria e
competência, conduz a Vice-Presidência da instituição e que, por meio
de idéias inovadoras e de uma política convincente, tem
proporcionado aos clientes e aos acionistas do Banco uma confiança
cada vez maior, não posso deixar de citar a ousadia do Banco



Simples, primeiro Banco 100% virtual do País.
Esses dois lideres de nossos dias. Kátia e José Roberto, com

grande êxito, seguiram as mesmas trilhas deixadas por Júnia Rabello
e José Augusto Dumont. Tenham todos a certeza de que esses dois
grandes administradores são um referencial não apenas para vocês,
família Banco Rural, mas para todos nós, que tivemos o privilégio de
conhecê-los, apreciá-los e nos espelhar em seu dom da arte dos
negócios.

Quarenta anos de um Banco, uma família, a história do fundador de
um império mineiro, Dr. Sabino Rabello. E este, se não bastasse o
legado de sucesso, consegue ainda ser um grande e invejável
inventor: criador da churrasqueira vertical a carvão e de um aquecedor
solar reforçado por um espelho. "Seu" Sabino e D. Jandira Rabello,
vocês, que são também os grandes baluartes do sucesso do Banco
Rural, tenham a certeza de que Deus, de fato, abençoou toda a
família.

Por fim, registro também os meus cumprimentos a todos os que,
como eu, confiam e reconhecem o trabalho realizado pelo Banco
Rural, fazendo com que essa instituição caminhe em direção ao topo,
isto é, ao lugar mais alto no "ranking".

Tenho a certeza de que, caminhando juntos. nos - amigos.
funcionários, clientes e acionistas - estaremos em outras ocasiões,
comemorando não apenas o aniversário da Fundação ou o fato de
termos o maior Banco de Minas Gerais, mas sim a vitória de termos o
maior Banco do nosso País.

Muito Obrigado. Mais uma vez, parabéns família Banco Rural! Boa
noite.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem ao vídeo "Rural 40

anos".
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras da Sra. Kátia Rabello
Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia

Legislativa: Danilo de Castro, Secretário de Estado, representando o
Governador Aécio Neves; Francisco Beti, Juiz Federal: Deputado
Jayro Lessa, nosso querido amigo, parceiro e cliente; Maria Elvira, ex-
Deputada Estadual e Diretora Emérita da Associação Comercial de
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Minas: meus amigos. boa noite. Pedirei licença para não fazer um
pronunciamento, porque eu não saberia fazê-lo. Gostaria apenas de
agradecer de coração esta homenagem, uma honra imensa para o
Banco Rural. Para nós, é muito importante poder estar aqui, hoje.

O Deputado Jayro Lessa perguntou-me se meu pai, Dr. Sabino
Rabello, idealizador do Banco Rural, poderia vir para receber essa
homenagem. mas ele não estava em condições de se locomover, por
isso estou representando-o. Gostaria de falar de dois valores que são
muito caros à nossa empresa, e que meu pai continua a nos passar: a
simplicidade e o compromisso.

Quando escolhemos os parceiros com quem queremos trabalhar,
temos a responsabilidade de fazê-lo pautados em nossos valores. As
pessoas e as empresas se aproximam pela afinidade desses valores,
e estes são muito fortes dentro do nosso Banco. Eles estão presentes
não só entre os acionistas, os executivos, mas até em nossa estrutura
e na maneira como trabalhamos. Muitas vezes a imprensa pergunta
em que lugar o Banco está em relação aos outros Bancos, ou se é o
maior do Estado, ou se o ativo superou o do Banco tal, e eu me
aperto, porque nunca sei. E acredito que não sei, porque isso não é
importante para mim.

Para mim, a grandeza do meu Banco não está no tamanho do
patrimônio, do ativo ou do passivo, mas na grandeza do nosso
compromisso, da nossa seriedade e da nossa simplicidade. De
maneira bem simples, queria, mais uma vez, agradecer e reafirmar
nossos valores. Que todos aqueles que se sentirem afinados estejam
ao nosso lado. Garanto-lhes que esses valores estarão sempre em
crescimento. O Banco Rural será cada vez maior no compromisso, na
seriedade, na responsabilidade. Obrigada.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega à Sra.
Kátia Rabello de placa alusiva a esta homenagem. Para tanto,
solicitamos ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário Danilo de Castro, ao
Deputado Jayro Lessa e à Sra. Kátia Rabello que se dirijam ao local
destinado às condecorações.

A placa contém os seguintes dizeres: (- Lê:) "Nos seus 40 anos de
sucesso, o Banco Rural destaca-se como a maior instituição financeira
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de Minas Gerais no ramo de crédito a pequenas e médias
empresas. Dedica-se agora a solidificar sua atuação no mercado
internacional de capitais. com o objetivo de buscar, cada vez mais, a
excelência no relacionamento com seus clientes.

A homenagem e o reconhecimento da Assembléia Legislativa
mineira a essa instituição que, além de atuar com grande eficiência no
ramo financeiro, também oferece apoio a 27 projetos sociais
distribuídos por 10 Estados brasileiros.".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O Locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Jovem de
Contagem, que executará a música "Primavera", de Vivaldi.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Caro Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres: Kátia Rabeilo,
nossa homenageada desta noite, aqui representando o Banco Rural;
Deputado Jayro Lessa, autor desse requerimento tão importante e tão
justo. Dr. Francisco Beti, Juiz Federal: minha prezada amiga Maria
Elvira, ex-colega da Câmara Federal; José Roberto, Vice-Presidente
do Banco Rural, na pessoa de quem cumprimento toda a família do
Banco; Deputados, Deputadas, senhoras e senhores.

E mais que merecida esta homenagem que o Banco Rural recebe
hoje do povo de Minas Gerais, representado pelos Deputados que
compõem o nosso Poder Legislativo, em uma iniciativa do nobre
parlamentar Jayro Lessa.

Merecida, Kátia, em primeiro lugar. porque o Banco Rural representa
o resgate da velha tradição mineira de sediar grandes instituições
financeiras.

Algumas dessas antigas instituições, como todos sabemos, tiveram
grande importância e influência no desenvolvimento econômico do
Estado, mas, lamentavelmente, por força de circunstâncias, um dia
deixaram de ser mineiras.

O Banco Rural, ao contrário, mantém suas raízes em Minas desde
que nasceu, como Banco Rural de Minas Gerais S.A., há quase 40
anos, mais precisamente em 1964, quando iniciou a trajetória de
sucesso que o coloca hoje entre as instituições mais sólidas e
respeitadas do País no mundo financeiro.



Apenas retirou Minas Gerais do nome, simplificando para Banco
Rural S.A., mas manteve Minas como sede e base de suas operações
e do seu crescimento.

Não por acaso, terminou o ano de 2003 como um dos cinco maiores
Bancos privados brasileiros em depósitos totais e entre os cinco
maiores em ativos.

Hoje tem presença internacional, com subsidiárias em Portugal, no
Uruguai, em Nassau, nos Estados Unidos, e escritório de
representação em Londres. Esse desempenho se deve, inicialmente,
à visão e ao dinamismo do empresário Sabino Rabelio, e hoje às
mesmas qualidades que são características de Kátia Rabello, sua
atual Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o sucesso não se constrói por
acaso. E fruto de trabalho exaustivo, foco preciso e grande
determinação. Essa é a história do Banco Rural, que, de uma firma
comercial criada em 1928. no Rio de Janeiro, tornou-se, a partir de
1964, pelas mãos do Presidente Sabino Rabelio, a mais importante
instituição financeira de Minas Gerais. No "ranking" do Banco Central,
ostenta hoje posição de destaque em nível nacional.

A Presidente do Banco Rural, Kátia Rabelio, é precisa em apontar
os fundamentos desse sucesso empresarial: "Temos um foco muito
claro em crédito para o setor privado e somos mais ágeis que os
grandes Bancos". E assim que o Banco Rural tornou-se líder no
sistema financeiro rural, com forte atuação na oferta de crédito às
pequenas e médias empresas. Como Banco múltiplo, oferece a seus
clientes extensa e diversificada linha de serviços bancários,
complementada por um leque de opções de investimentos.

Os propósitos do Banco estão relacionados, ainda, na sua missão
institucional, que é a de facilitar e de viabilizar a realização de
negócios, além de reafirmar que acredita que assim pode gerar
resultados que possam potencializar o sistema produtivo do Brasil,
gerar empregos e contribuir para uma equilibrada evolução econômica
e social. Tem uma grande participação em projetos sociais, por meio
da fundação que leva o nome de sua saudosa ex-Presidente, Júnia
Rabello.

Como vimos, o sucesso não se constrói por acaso. Constrói-se com
determinação, persistência e talento. São essas as armas do Banco
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Rural. Em Minas, graças a um choque de gestão sem
precedentes no País, que modernizou os processos administrativos,
somado a um rigoroso controle de gastos e a um significativo aumento
da arrecadação, conseguimos produzir o fato mais importante dos
últimos dez anos da nossa história, que é o equilíbrio das contas
públicas.

A empresária Kátia Rabeilo sabe mais do que todos nós o que
significa zerar o déficit em uma empresa, especialmente de capital
público como é caso do Estado. Agora, partiremos para uma fase de
crescimento, de grande desenvolvimento econômico e social, que
será baseada em parcerias, como pede a moderna administração
pública. Assim, a participação de empresas e instituições privadas
eficientes, dinâmicas e bem alicerçadas, como o Banco Rural, é
imprescindível.

O Governo do Estado e o povo de Minas Gerais esperam contar,
para garantir o sucesso do novo tempo que se inicia, com a
participação deste Banco, que, além de rural, é genuinamente mineiro.

O Governador Aécio Neves, que tenho a honra de representar nesta
solenidade, tem uma ligação estreita de amizade com esse Banco e,
como mineiro, tem orgulho de tê-lo como representante do sistema
financeiro do Estado. Parabeniza a Assembléia por esta merecida
homenagem e cumprimenta os dirigentes dessa instituição, na pessoa
de sua Presidente Kátia Rabello.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro,

representando o Sr. Aécio Neves, Governador do Estado de Minas
Gerais: Sra. Kátia Rabello, Presidente do Banco Rural. que temos a
honra de homenagear nesta data importante para todos os mineiros e
para a família do Banco Rural: Deputado Jayro Lessa, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem: ex-Deputada
Estadual e Deputada Federal, nossa querida colega. Deputada Maria
Elvira: Juiz Federal Francisco Beti; colegas Deputados presentes Ivair
Nogueira, Adelmo Carneiro Leão, Weliton Prado, Gilberto Abramo,
Sargento Rodrigues, João Bittar, Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro
Silva, Doutor Ronaldo e José Milton, quero cumprimentar também os
familiares da nossa homenageada e os familiares do Deputado Jayro
Lessa, que estiveram conosco na Presidência e se encontram neste
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Plenário; os amigos, parceiros, clientes da homenageada, e, nas
pessoas da Sra. Ayana Tenório Torres e do Sr. Nélio Brant,
homenagear a todos os Vice-Presidentes, Diretores e funcionários do
Banco Rural.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem a grande
alegria de homenagear, nesta reunião, o Banco Rural, pela passagem
de seus 40 anos.

Minas tem sua história ligada a grandes instituições bancárias que
aqui se originaram, cresceram e se expandiram por todo o País.
Estado mediterrâneo e montanhoso, nosso território era
freqüentemente comparado ao suíço, também uma pátria de
renomados estabelecimentos bancários.

O Banco, Rural é, hoje, o principal herdeiro dessa história e dessa
vocação. E a maior instituição financeira do Estado, ocupando a 7
posição em ativos e o 5 0 lugar nacional em depósitos totais.
Momentos especiais marcam a sua existência, tendo atravessado
vários períodos de turbulência que afetaram gravemente a
concorrência. Já surgiu em uma época de grandes transformações no
cenário financeiro, com a instituição logo em seguida do Banco
Central e. mais tarde, com a abertura do mercado a instituições
estrangeiras e com a concentração, em seqüência, do número de
estabelecimentos atuando na área.

Para se tornar o primeiro Banco de Minas, o Rural, além de
sobreviver e de se expandir num horizonte de retrações e progressões
alternadas, soube definir políticas certas em momentos certos. E
assim que escolheu seu inteligente segmento de atuação, oferecendo
créditos a pequenas e médias empresas e acompanhando de perto os
negócios dos clientes.

Uma forte ênfase no desenvolvimento de seus recursos humanos
corresponde a uma presença nacional em 127 pontos de atendimento.

Inserido num mundo de economia globalmente integrada, tem-se
expandido internacionalmente, quer na Europa, quer nos Estados
Unidos, quer no Mercosul, no continente africano e no Oriente Médio.
O Banco mineiro também atua, pioneiramente, no mercado
internacional de capitais.

Ao mesmo tempo, mostra-se uma instituição com grande visão
social e cultural. Essas características de sua modernidade gerencial
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unem-se a ousados projetos de renovação tecnológica.
O Instituto Júnia Rabello é seu braço social, apoiando projetos e

beneficiando crianças e adolescentes tanto nas Capitais quanto em
comunidades rurais.

Patrocínios à cultura e ao esporte têm proporcionado, nas duas
áreas, a continuidade de importantes projetos. O grupo Primeiro Ato,
há nada menos de 20 anos, é parceiro do Banco Rural, o que permite
a Minas manter-se como um dos maiores pólos nacionais de dança.

O cinema e as artes plásticas são outras manifestações da cultura
nacional incentivadas e apoiadas pelo sistema financeiro rural.

Talentos esportivos do Estado possuem hoje visibilidade mundial,
graças ao apoio que recebem da instituição. E o caso do piloto Bruno
Junqueira, que tem muito destaque na fórmula mundial de
automobilismo.

O hipismo, esporte olímpico, garante experiência nacional e
internacional às nossas amazonas e aos cavaleiros pelo patrocínio de
conhecidos concursos de equitação.

O Banco Rural não constitui hoje um orgulho apenas para a família
do Sr. Sabino Rabelio, seu fundador. Os dirigentes que adotaram e
ampliaram o seu sonho tornaram a instituição o orgulho de todos os
mineiros.

Que essa trajetória prossiga rumo ao futuro com o mesmo
brilhantismo. O sucesso do Banco Rural é o sucesso de Minas Gerais.
Muito obrigado.

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

autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1'Parte: Ata - 2' Parte



(Ordem do Dia): i'Fase: Questão de ordem; chamada para
verificação de quórum: existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Rogério Correia (2); deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final das
Propostas de Emenda à Constituição n os 41/2003 e 79/2004 e dos
Projetos de Lei n

o
s 1.385 e 1.855/2004; aprovação - 2" Fase:

Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.479/2004:
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Chico Rafael e
Durval Angelo: votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
questão de ordem: leitura e votação das Emendas no

s 1 e 2;
aprovação - Questões de ordem - Homenagem póstuma -
Encerramento.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho
- Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h14min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1° Parte
Ata

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

2° Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e votação de requerimentos.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito que seja feita

a chamada para a verificação de quórum.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação
de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia, em

que solicita seja o Projeto de Lei fl° 1.337/2003 encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Administração Pública 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.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.345/2003 encaminhado à comissão seguinte a que
foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública
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.

Discussão e Votação de Pareceres
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n° 41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho
e Chico Simões e outros, que altera os arts. 43, 45 e 46 da
Constituição do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A promulgação.

Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n°
79/2004, da Deputada Jô Moraes e outros, que dispõe sobre a
realização de referendo para a desestatização de empresa
distribuidora de gás canalizado e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.385/2004, do
Deputado Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a doar
à Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO - o imóvel que especifica. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.855/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a participação de empresa do
Sistema PETROBRAS no capital social da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GASMIG -, altera a Lei n° 11.021, de 11/1/93, e dá
outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que, o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

Presidência passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

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

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação



da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições
• Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Resolução n° 1.942/2004 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.479/2004. do
Governador do Estado, que altera o art. 8 0 da Lei n° 3.227. de
25/11/64, que dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação

opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Chico
Rafael.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, quero fazer algumas
considerações em nome da comunidade escolar da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí, da comunidade médica, dos
alunos e professores. Rendo o reconhecimento ao Governador Aécio
Neves pela iniciativa de encaminhar à Casa esse projeto de lei.

Estou certo de que da forma como foi encaminhado o projeto com as
emendas que foram acrescidas, conseguiremos evitar, de uma vez
por todas, as disputas políticas que sempre envolveram a direção de
ensino superior da Fundação de Pouso Alegre. O Hospital das
Clínicas Samuel Libânio presta serviços para a população de mais de
60 municípios do Sul de Minas. Temos hoje a faculdade de medicina,
a faculdade de jornalismo, a faculdade de turismo e vários outros
cursos que são administrados pela Fundação de Ensino Superior do
Vale do Sapucaí, e acredito que, em razão de políticas anteriores da
direção da Fundação, as comunidades escolar e acadêmica e a
população foram prejudicadas.
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A Casa, ao votar o projeto encaminhado pelo Sr. Governador
com as emendas que apresentamos, estará dando grande
contribuição em favor da comunidade escolar, da população de Pouso
Alegre e de todo o Sul de Minas.

Com essas considerações mais uma vez prestamos nosso
reconhecimento e agradecimento ao Governador Aécio Neves,
pedindo a nossos colegas que votem favoravelmente. para que as
normas que estão sendo votadas sejam implementadas o mais breve
possível, quais sejam democratizar a escolha da direção daquela
Fundação por meio de uma eleição interna. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o encaminhamento do
Projeto de Lei n° 1.479, que trata do Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí, de autoria do Governador,
remete-nos à necessidade de uma ação mais efetiva do Estado em
relação aos conflitos de terra. Se estamos discutindo uma política para
a questão educacional e da saúde do Estado, temos de analisar essa
questão também. Nos últimos dois dias estive na cidade de
Felisburgo, que, com toda certeza, se tornou um triste burgo, uma
triste cidade com os acontecimentos do dia 20 de novembro.
Interessante é que o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra,
Dia de Zumbi, foi dois dias depois da condenação dos dois oficiais
superiores da chacina de Eldorado de Carajás. No triste episódio de
Felisburgo foram mortos cinco posseiros.

E necessário que o Governo do Estado, que demonstra interesse
pelo Sul do Estado, também demonstre interesse pelo vale do
Jequitinhonha. Foi triste estarmos naquele ginásio em que famílias e
companheiros choravam a morte de cinco trabalhadores sem terra
que lutavam por um pedaço de chão. Acompanhamos o caso,
exigindo a punição da quadrilha chefiada pelo fazendeiro Adriano.
Repudiamos que o inquérito tenha sido aberto na cidade de
Jequitinhonha em maio de 2002, e nenhuma providência tenha sido
tomada; o inquérito não foi concluído.

Em junho deste ano, um grupo de sem-terras visitou a Comissão de
Direitos Humanos. Novamente acionamos a Promotoria de Conflitos
Agrários; providências foram solicitadas, instaurou-se novo inquérito, e
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a Delegada nada fez.
Amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, representaremos a

Corregedoria contra a Delegada, exigindo punição pela omissão, pela
prevaricação, e elogiando a postura do ITER do Estado, que tem
demonstrado firmeza na ação discriminatória em que questiona a
propriedade do fazendeiro daquela área. Medidas urgentes precisam
ser tomadas. Felizmente, em virtude da ação eficiente do Ministério
Público, da Polícia Civil local, da Polícia Civil enviada de Belo
Horizonte e também da Policia Militar, no finalzinho da tarde foram
apreendidas as armas usadas no crime. Se estamos discutindo São
Gonçalo do Sapucaí, se estamos discutindo a Fundação, que o
Governo do Estado também volte seus olhares para a questão da
reforma agrária. Não adianta fazer como o Aécio fez: não adianta
responsabilizar o Governo Federal pelo conflito, porque, segundo o
ITER, 1/3 daquelas terras são comprovadamente terras devolutas do
Estado. E a documentação de 2/3 das terras é questionada pelo
INCRA como sendo de procedência duvidosa. Exigimos justiça,
medidas urgentes. O Governador tem de voltar seu olhar para o vale
do Jequitinhonha também: não pode ser o Governador do Rio de
Janeiro ou do Sul de Minas: tem de ser o Governador de todo o
Estado.

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

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Solicito que seja feita a leitura das

Emendas n os 1 e 2.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura das Emendas n
o
s 1 e 2.

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n°s 1 e 2. que foram publicadas
na edição do dia 10/7/2004).

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n os 1 e 2. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.479/2004 com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Educação.

Questões de Ordem
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O Deputado Márcio Kangussu - Entristecem-nos os
assassinatos ocorridos em Felisburgo, onde vivi. Lamento
profundamente que a morosidade, principalmente do Governo
Federal, que, constitucionalmente, tem o dever de promover a reforma
agrária, às vezes, leve a conflitos como esse, ou seja, assassinato de
trabalhadores que deveriam ter sido assentados há muito tempo.

Em maio de 2002, acompanhado do Deputado João Leite, do
Presidente do ITER, do Sr. Afonso Henriques, Procurador da Vara
Agrária, e de um funcionário do INCRA, estivemos em Felisburgo, a
fim de intermediar um acordo com o possível proprietário da terra e
com os ocupantes. Isso se arrasta há mais de dois anos.

O ITER e, principalmente a Secretaria Extraordinária para Reforma
Agrária, comandada com competência pelo Deputado Neider Moreira,
fizeram o possível para que essas terras fossem devolvidas ao
Estado. Dessa forma, o Estado as repassaria ao INCRA, fazendo o
assentamento. E assim que determina a lei, e é assim que devemos
nos pautar. Infelizmente, a reintegração de posse e a ação
discriminatória, interposta pelo ITER visando a que as terras devolutas
sirvam para o assentamento dos trabalhadores sem terra, arrastam-se
há mais de dois anos.

Infelizmente, a justiça é lenta, e isso foi causando tensão naquela
região, em Felisburgo e em outras localidades, chegando a esse
ponto lamentável.

O Governador Aécio Neves, desde o primeiro dia de seu Governo,
tem dado prioridade ao vale do Jequitinhonha, tanto que criou a
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. A maior parte dos
seus programas sociais está ali. As cidades mais beneficiadas pelo
programa de infra-estrutura viária, o Pró-Acesso, serão as dos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri e as do Norte de Minas.

As vezes ficamos com um pouco de inveja do Sul de Minas, que tem
tanto. Deputado Chico Rafael, o Sul Maravilha. Mas entendemos que
Aécio Neves é o Governador de todos os mineiros. Se alguma ação
do Governo beneficia o Sul de Minas, o Governador está cumprindo o
seu dever, assim como também o está fazendo ao proporcionar à
UNIMONTES implementar ações visando à implantação de "campi" e
núcleos da universidade em toda a região do Mucuri e do
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Jequitinhonha. porque ela é pública e tem dado enormes
contribuições para o desenvolvimento da nossa região.

Por isso, não posso concordar com as ponderações finais do
Deputado Durval Angelo, quando tenta imputar qualquer tipo de culpa
por esse incidente ou até mesmo pela morosidade da reforma agrária
ao Governador Aécio Neves. Se hoje sentimos tristeza em vir a este
microfone lamentar o ocorrido em Felisburgo. com as mortes dos
trabalhadores sem-terra, é também um dia especial para Minas
Gerais, já que o Governo Aécio Neves, em menos de dois anos, por
meio de ações transformadoras na máquina pública, zera o déficit
público em Minas Gerais. Isso é motivo de júbilo para todos os
mineiros, assim como constatar a competência e a seriedade de um
Governo e perceber que, procurando alternativas e usando a
criatividade, podemos ter um Estado melhor para se viver.

Esse é o desenvolvimento que clamamos para o vale do
Jequitinhonha, e sabemos que um dos vetores para o
desenvolvimento da nossa região é, sim, a reforma agrária. Queremos
a reforma agrária pacifica, ordeira e dentro da lei. Esperamos que o
Governo Federal cumpra o seu dever, que é fazer a reforma agrária.
Já estamos cheios de promessas, principalmente os trabalhadores
sem-terra do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas, hoje as
maiores vítimas desse descaso.

Não fomos nós que prometemos o céu e o mel. Não fomos nós que
prometemos 10 milhões de empregos. Não fomos nós que
prometemos assentar 200 mil famílias de sem-terra. Quem o fez, que
cumpra. Nosso dever é cobrar, e cobramos do Governo Federal que
faça os assentamentos que prometeu, tão necessários ao
desenvolvimento do Jequitinhonha e do Mucuri, sobretudo para dar
dignidade às famílias de sem-terra. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o novembro vermelho
prometido pelo MST mancha de sangue Minas Gerais e enluta o
nosso Estado. Gostaria de solicitar à Presidência a atenção máxima
da Assembléia Legislativa neste final de ano e, especialmente, o apoio
às comissões da Casa responsáveis pelo acompanhamento da
reforma agrária no Estado e de todos esses movimentos.

Tive a oportunidade, na última legislatura, acompanhando o
Deputado Márcio Kangussu, que presidia a Comissão de Direitos

"Ãk



13t)I
Humanos, de me deslocar até Felisburgo, cidade querida, um
povo ordeiro, de constatar a ocupação de uma fazenda. Estamos
falando do Governo passado. A expectativa que se criou,
especialmente a partir da posse do Governo Federal, com uma grande
bandeira levantada em torno da reforma agrária, lamentavelmente traz
ao nosso País e para o nosso Estado um momento de grave tensão.

Neste domingo, num acampamento no Mato Grosso, houve uma
tentativa de invasão por homens armados, colocando em risco a vida
dos trabalhadores sem-terra.

Então, Sr. Presidente, este é um momento de muita tensão, de
muito cuidado. Não é possível que se transfiram responsabilidades.
Reforma agrária é responsabilidade do Governo Federal. O Governo
do Estado cumpriu seu papel de encaminhar imediatamente à justiça
a ação discriminatória de 600ha daquela terra, que é uma terra com
muito mais área que esses 600ha. Essa era a responsabilidade do
Governo Federal passado, e continua sendo a do atual: realizar o
encaminhamento dessa terra à desapropriação, com o objetivo de
fazer o assentamento na Fazenda Terra Prometida. Estivemos ali e
vimos muitas crianças. O Deputado Márcio Kangussu. naquele
momento, conseguiu um grande entendimento entre o proprietário
daquela terra, que se apresentou quando da realização de uma
audiência na Prefeitura de Felisburgo, e os líderes do movimento que
ocupavam a fazenda.

Lamentavelmente, Minas Gerais está enlutada. Espero que a
Assembléia Legislativa esteja muito atenta neste momento de
deslocamento das nossas comissões para tratar desse entendimento
entre os proprietários e os trabalhadores ocupantes de áreas no
Estado, a fim de que não sejamos novamente surpreendidos com uma
situação como essa de Felisburgo. Sem dúvida, todos estamos
sentidos com o fato de a perda desses trabalhadores ter acontecido
no nosso Estado, em uma cidade tão querida como Felisburgo. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, agradeço a concessão de
V. Exa. Deixo registrado na ata deste dia o voto de pesar desta Casa
pelo passamento do Deputado, por duas legislaturas, José Renato
Novaes. Ele esteve nesta Casa de 1987 a 1991 e de 1991 a 1995,
prestando, como engenheiro, uma grande contribuição ao transporte
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de Minas Gerais, e destinando o seu trabalho ao Departamento de
Estradas de Rodagem. Mas, num trágico acidente em João Pinheiro
neste final de semana, perdemos uma grande figura. que era o José
Renato Novaes.

Assim, deixo consignado na ata desta Casa o voto de pesar de
todos nós, seus colegas Deputados. Que Deus traga conforto aos
seus dois filhos e esposa.

Gostaria ainda de dizer que às vezes não estamos num bom estado
de espírito, e talvez hoje seja o dia do mau estado de espírito do
Deputado Durval Angelo, que toma uma situação lamentável, ou seja,
a chacina acontecida, e tenta imputar isso a alguma pessoa, ou a
algum Governo.	 -

Perdoamos o Deputado Durval Angelo, porque, com certeza, seu
estado de espírito não está dos melhores no dia de hoje.

A reforma agrária é uma responsabilidade exclusiva do Governo
Federal. O Governo do Estado, os Governos municipais e a sociedade
devem participar do processo, sim, mas, segundo a legislação
brasileira, a reforma agrária é uma responsabilidade do Governo
Federal. Não queremos atribuir a responsabilidade da chacina ao
Governo Federal, mas também não aceitamos que essa
responsabilidade seja atribuída ao Governo Estadual, pois isso não
tem o menor sentido.

Repudiamos a ponderação do Deputado Durval Angelo, porque não
é justa e constrange a todos nós, porque a chacina tem de ser
repreendida por toda a sociedade. Infelizmente. Sr. Presidente, a lei
brasileira está sendo transgredida a todo instante, por isso os crimes
são cometidos. Não falo especificamente desse caso, porque não o
conheço, mas é crime invadir e ocupar propriedades. Estão
transgredindo a lei em nome dos pobres e coitados. Não aceitamos
que crimes sejam cometidos, porque a reação acontece e a situação
se transforma em uma carnificina, o que não é desejado por ninguém.

Concordo com a posição do Deputado João Leite. Temos de ficar
atentos, porque o fato é real. Infelizmente, o problema social do Brasil
é muito grave, mas não podemos dizer que a solução para todos os
males sociais do País seja a ocupação da terra.

Hoje à tarde assistimos, no Palácio da Liberdade, a um fato
auspicioso para o Governo de Minas Gerais, que é o chamado déficit
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zero. Como companheiros do Governador Aécio Neves e sendo
de sua base de sustentação, parabenizamos o Governador e sua
equipe por esse fato extraordinário, que é um exemplo positivo para
todos os Estados e Prefeituras. e várias delas não estão cumprindo a
Lei de Responsabilidade Fiscal neste final de mandato. O Governador,
juntamente com sua equipe, faz com que os mineiros e os
investidores deste Estado tenham uma esperança a mais em 2005.

Há ainda um fato interessante, que é a emenda ao orçamento,
acabando com o déficit, pela perspectiva de receita para o ano de
2005. Estava previsto um déficit de R$610.000.000,00. Além do déficit
zero em 2004, o que já é um fato brilhante, o Sr. Governador emenda
seu próprio projeto, levando o déficit zero para 2005. Deus queira que
a economia continue a crescer, assim como a arrecadação, e
tenhamos a expectativa de dias melhores para Minas Gerais e para o
Brasil em 2005.

O Deputado Chico Simões - E importante que as discussões feitas
nesta Casa sejam ouvidas não só pelos nossos pares, mas também
pelas pessoas nas galerias e pelos telespectadores da TV
Assembléia. Sempre que acontece um problema que gera
repercussões, quereremos encontrar um culpado e transferir a
responsabilidade para alguém que não está próximo.

Quero discordar de alguns colegas Deputados. Se a reforma agrária
é uma responsabilidade exclusiva do Governo Federal, não tem
sentido haver uma Secretaria da Reforma Agrária no Estado de Minas
Gerais. Se assim for, temos de fechar essa Secretaria que está aí
apenas para comer dinheiro à toa. Essa responsabilidade é nossa, é
do homem público e, se houve uma falha de qualquer nível do
Governo, temos de cobrar. Se há lentidão por parte do Governo
Federal para implementar a reforma agrária, não podemos
simplesmente dizer que o Estado não tem culpa disso, que o culpado
é exclusivamente o Governo Federal.

Temos de registrar um voto de pesar à família enlutada dos
companheiros sem-terra, mas, ao mesmo tempo, esse tema tem de
estar presente em cada homem público e na sociedade como um
todo.

Essa concentração de terras continuará gerando violência e
aumentando a fome neste País. Muitas vezes, possuir terras é quase
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uma doença, porque determinados proprietários, apesar de não
usá-las, não permitem que outras pessoas as usem para sobreviver.

No caso específico de Felisburgo, a questão principal não é a
reforma agrária. Está provado que 1/3 daquelas terras são devolutas.
O Governador do Estado, por meio de decreto, poderia dar uso de
concessão. O motivo dos assassinatos não foi a briga pela terra,
porque a justiça garantia a presença daqueles sem-terra, que não
estavam ali de maneira ilegal. Não houve invasão de terra.

Percebemos, ao longo desses dois anos, que várias ações foram
impetradas por muitos sem-terra, que pediam garantia de vida, porque
estavam sendo ameaçados. A polícia local, que é subordinada ao
Governador do Estado, nada fez. Muitos inquéritos foram abertos,
mas não tiveram continuidade. Uma denúncia feita contra o fazendeiro
obteve ação inversa, ou seja, busca e apreensão no acampamento, a
fim de verificar se lá existiam armas.

Essa é a discussão que devemos fazer. Não podemos empurrar o
problema para outras instâncias. Fomos eleitos porque os eleitores
acreditaram em nosso compromisso, ou seja, que buscaríamos
solução para os problemas do Brasil. Um desses problemas é a
concentração de terras e de oportunidades, fazendo com que o nosso
País seja altamente injusto.

Deixamos registrada a nossa indignação. Não desejamos saber qual
é a instância culpada. Mas a culpa existe e está em nossos
governantes. Não podemos aceitar que esta Casa responsabilize
exclusivamente o Governo Federal pelo fato de a reforma agrária não
estar sendo feita. Se isso fosse verdade, o Governador de Minas
estaria apoderando-se de recursos para manter uma Secretaria de
Reforma Agrária sem finalidade, que, no mínimo, está comendo o
dinheiro do povo.

Aproveito esta oportunidade para tecer comentários sobre o déficit
zero. A base do Governo nesta Casa sempre critica - concordo em
parte - o superávit primário praticado pelo Governo Federal. Defende,
de forma muito correta, que o superávit primário é feito graças à
ausência de políticas sociais, porque o Governo deixa de aplicar na
saúde, na educação e no combate à pobreza. Aceitamos essa crítica.

Mas o PSDB está adotando a mesma lógica quanto ao déficit zero.
Hoje temos déficit zero no orçamento, mas isso não significa que a



vida dos mineiros melhorou. Isso aconteceu porque o Governo de
Minas deixou de investir na educação, na saúde, na assistência social
e na melhoria das estradas, ou seja, é a mesma lógica do superávit.
Lá é crime, mas aqui serve para que fortunas sejam gastas em
"marketing" de um Governo inoperante, que é o Governo do Estado de
Minas. Obrigado.

O Deputado Zé Maia - E preciso reconhecer que o Deputado Chico
Simões sempre teve enorme habilidade para inverter alguns papéis
que cabem aos Governos Federal e Estadual.

Todos sabemos qual é a função da Secretaria de Reforma Agrária.
Mas é preciso esclarecer aos nossos telespectadores que cabe ao
Governo Federal liberar os recursos para os assentamentos. Na
Constituição Federal estão estabelecidas as atribuições do Governo
Federal quanto à reforma agrária. Mais de 60% dos recursos
provenientes de impostos estão concentrados nas mãos do Governo
Federal, a quem cabe, entre outras atribuições, fazer os
assentamentos.

A Secretaria de Estado da Reforma Agrária cabe dar apoio,
organizar, estimular os assentamentos em funcionamento, mas jamais
colocar recursos do Tesouro do Estado, que já tem seu orçamento
debilitado e não tem previsão legal para fazer assentamentos, o que é
exclusividade do Governo Federal.

O Deputado Chico Simões vem aqui questionar a Secretaria de
Estado da Reforma Agrária, que tem outras atribuições que não a de
investir recursos em assentamentos. Assim, ele passa a falsa
impressão de que essa é uma obrigação do Estado, quando, na
verdade, é do Governo Federal. E preciso dizer que o Governo Lula
ainda não enfrentou esse problema, como, aliás, não enfrentou
nenhum dos graves problemas do Brasil. No Governo Fernando
Henrique, do PSDB, assentou-se proporcionalmente muito mais do
que no Governo do Partido dos Trabalhadores, que se comprometeu
com o povo brasileiro a fazer uma ampla reforma agrária.

Precisamos deixar claro que o papel da Secretaria de Estado da
Reforma Agrária não é fazer assentamentos e, muito menos, aplicar
recursos para tal, pois isso está a cargo do Governo Federal. Aliás, o
Deputado Chico Simões sempre brinca com o povo mineiro. Ele tem a
capacidade de sempre desprezar a inteligência do nosso povo,
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dissimulando a realidade e dizendo meias-verdades. Por isso,
quero esclarecer que a reforma agrária é atribuição do Governo
Federal, que não cumpre seu papel há muito tempo.

O Deputado Chico Simões fala do déficit zero quando todo o Brasil.
o povo mineiro e a imprensa aplaudem a coragem e a competência do
Governador Aécio Neves e sua equipe, que tomaram medidas
impopulares e difíceis. que apenas os estadistas tomam. Não há
imediatismo, mas um planejamento de quem pensa nas novas
gerações e em preparar o Estado para investimentos, com a
profissionalização da máquina do Estado.

Com certeza, todo o Estado de Minas Gerais irá se lembrar do dia
de hoje, quando o Governo anunciou a eliminação do déficit do
Estado. Há dois anos, nem os mais otimistas imaginariam que o
Governo de Minas, em tão pouco tempo, pudesse dar uma resposta
tão positiva. Isso não significa o corte de investimentos na saúde e na
educação, pelo contrário. O Hospital Universitário de Uberlândia, por
exemplo, segundo seu Reitor, o Prof. Arquimedes, nunca havia
recebido tantos recursos para a saúde como recebeu neste Governo.
As escolas do Estado estão sendo reformadas, e o ensino
fundamental está abrangendo nove anos. Portanto, mesmo
combatendo o déficit, o Governo investiu e melhorou as condições dos
mineiros. Ele deixou de gastar mal e começou a arrecadar bem, sem
prejudicar os investimentos na malha rodoviária, na infra-estrutura e
na área social.

Na história de Minas são raros os momentos em que se tenha, de
um lado, combatido o desperdício e, de outro, investido tanto na
qualidade de vida. Portanto, o dia de hoje entrará para a história, e,
mais do que isso, as lições do Governador Aécio Neves farão escola.
Com certeza, muitos municípios. Estados e mesmo a União copiarão
o modelo profissional, competente e corajoso implantado em Minas. O
nosso povo aplaude, e as novas gerações reconhecerão a melhoria
de nosso Estado proporcionada pelo esforço e pelas ações
competentes e enérgicas do Governador. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, depois de ouvir a
fala dos colegas, não poderia deixar de vir a este microfone para
trazer meu lamento. Apenas Deus tem o direito de tirar vidas. Ao
vermos esse conflito pela posse da terra em que pessoas têm suas
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vidas ceifadas, como aconteceu em Unaí, constatamos que isso
ocorre devido às pressões sociais que há anos o Brasil enfrenta.

De um lado, cidadãos que querem plantar, colher e vender para
manter suas famílias, e. de outro, cidadãos que compraram terras e as
têm invadidas.

O que aconteceu foi realmente lamentável, mas, se os Governos
Federal, Estadual e municipal não se unirem em torno dessa causa,
jamais chegaremos a uma solução. E preciso investir no pequeno
produtor, é preciso ajudar os grupos organizados a conquistar a terra
e ensiná-los a cultivá-la.

Nem todos temos aptidão para a agricultura. A agricultura é um
ramo difícil; o mais difícil, a meu ver, para sustentar uma família. O
agricultor fica ao sol e depende do tempo, da chuva, de boas técnicas
de plantio, de boa colheita e, principalmente, de boa venda de seu
produto. Ser agricultor é ser missionário; é dedicar-se a uma causa, e
não apenas ser um profissional.

Cabe aos Governos, em todos os âmbitos, dar apoio aos grupos
organizados que estão querendo posse de terra. Dar terra é fácil. O
Governo já deu terra demais, o correspondente à extensão da Itália. E
o que vem acontecendo? Muitos acampamentos estão abandonados,
sem apoio técnico para o plantio e sem apoio logístico para a venda
da produção.

O Governo Federal é culpado, porque sua obrigação não é apenas
dar terra, mas também preparar o agricultor para o que vai enfrentar:
sol forte, terra dura, enxada.

Pegar na enxada não é para qualquer um. Quem já morou na cidade
sente dificuldades de pegar na enxada novamente. E um trabalho
árduo, difícil, que não é para qualquer pessoa. E preciso aptidão para
mexer com a terra. E preciso aptidão para ser agricultor.

O Governo tem de fazer uma triagem séria, treinar o cidadão que
está na cidade e que quer voltar para o campo. E preciso mostrar-lhe
a dificuldade e dar-lhe condição de vencê-la.

Orgulho-me de fazer parte da Bancada do PMDB, que dá
sustentação aos Governos Federal e Estadual. Hoje estive no Palácio
da Liberdade e pude ouvir do Governador o que está sendo feito no
Estado. Anunciou que hoje. dia 23/11/2004, o Estado zerou seu
déficit. Infelizmente, pelas palavras do Deputado Chico Simões, que
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não estava presente lá. pude ver que houve investimentos na
COPASA e nas áreas da educação e da saúde. Ressalto que o
Estado investiu R$1.500.000,00 no Vale do Aço, na construção da
nova unidade do Hospital Márcio Cunha. Temos ainda o PROHOSP.
que tem regionalizado a saúde.

Fiquei orgulhoso de ouvir da própria boca do Governador o anúncio
do déficit zero. Com isso, poderemos, sim, investir nos servidores
públicos. Estarei aqui combatendo o não-investimento nos servidores
públicos, porque está na hora de dar o tão almejado aumento para os
servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, em memória e em
homenagem aos trabalhadores mortos em Felisburgo, gostaria de
solicitar a V. Exa. e aos companheiros 1 minuto de silêncio e, em
seguida, solicito que V. Exa. encerre, de plano, esta reunião.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, faço coro com as
palavras do Deputado Márcio Kangussu para, ao final da sessão,
realizarmos 1 minuto de silêncio. Concordo com a fala do Deputado
Chico Simões. lamento pela chacina de mais de cinco sem-terras no
vale do Jequitinhonha. Foi uma grande tristeza, e os responsáveis
precisam ser punidos severamente. Esperamos que tais fatos não
ocorram mais no País.

Outro assunto é que vejo de forma cômica a divulgação do jornal
"Estado de Minas," em manchete: "Um dia histórico para todos os
mineiros. Minas Gerais anuncia o déficit zero". Gostaria de saber
quanto custou essa jogada no jornal. Apresentarei um requerimento
para ver quanto custou essa publicidade.

O Governador Aécio Neves é um grande marqueteiro, porque esse
déficit no Estado nunca existiu. No ano 2003, o Governador estimou
um déficit de R$2.300.000.000.00, e, no ano de 2004, o déficit seria
de R$1.400.000.000,00. Por que S. Exa. fez isso? Foi simplesmente
para afastar centenas de Prefeitos que iriam pedir recursos, de pires
na mão, ao Governo do Estado. Os Prefeitos estavam passando por
grandes dificuldades. Houve corte de recursos para o transporte
escolar das principais cidades do Estado de Minas Gerais. Ele disse
que não havia recursos para pagar o décimo-terceiro, mas logo em
seguida pagou a gratificação natalina.

No início do período eleitoral, quando o Governador sentiu que os



candidatos da base de sustentação do Governo estavam indo
muito mal em várias cidades, porque os Prefeitos não tinham como
dizer que tinham o apoio do Governador do Estado, já que a
população iria querer saber onde estavam os recursos para
investimentos, o que o Governador fez? Disse que não já havia déficit,
que já não devia. Por que isso acorreu só agora? Porque o
Governador está preocupado com as eleições que haverá daqui a dois
anos.

Se a população sentisse que não haveria dinheiro para investimento,
por que votaria no projeto defendido pelos candidatos do Governo?
Conforme o Deputado Rogério Correia diz, foi por medo do voto zero.
Por exemplo, os recursos do PROHOSP só saíram para o Hospital
das Clínicas de Uberlândia depois que denunciamos mais de
R$2.000.000,00. O Hospital das Clínicas não estava sendo
beneficiado.

No início do ano passado. em Minas Gerais, 700/,0 das crianças não
tinham merenda escolar. Há 17 anos não se constrói uma escola
estadual no Triângulo e no Pontal do Alto Paranaíba. O orçamento
deste ano não destina nem um centavo para a construção de escolas.
Foi aprovada uma emenda do bloco de R$1 1.000.000,00 para o ITER.
O orçamento foi cumprido? Não. Foi simplesmente uma peça fictícia.

Deixo aqui todo o nosso questionamento em relação às divulgações
do Governo do Estado, porque já sabíamos que não havia déficit. Por
isso não se justifica a cobrança de várias taxas, como a de incêndio e
a para chamar a polícia.

Vamos cobrar agora. Que sejam valorizados os servidores públicos;
que sejam valorizados os policiais - não apenas com 6%, mas com um
reajuste justo -. assim como os professores e os servidores da área da
saúde. Se o Governo do Estado tem recurso, que valorize os
servidores públicos; que garanta os recursos necessários à educação
e à saúde. Temos vários questionamentos: o Governo do Estado não
aplica na saúde o que manda a legislação. Manifesto nosso repúdio
pela divulgação. Tudo bem, déficit zero. Mas se há tanto dinheiro
sobrando, para que gastar tanto com publicidade em "outdoor" e em
jornais? E melhor gastar esse dinheiro com coisas mais necessárias,
como a merenda escolar para os alunos do ensino médio, que é uma
luta nossa, uma reivindicação antiga.
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Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência solicita a todos que façam 1 minuto
de silêncio em homenagem póstuma aos sem-terras assassinados em
Felisb u rgo.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 24, às 9
horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada, e para a reunião especial também de amanhã, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 65' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2' SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i' Parte: Ata - Suspensão e

reabertura da reunião - Encerramento.
Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
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Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

V Parte
Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo. 2°-Secretário "ad hoc". procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 45

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

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

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 9 horas, comparecem na Câmara Municipal de Andradas os

Deputados Paulo Cesar e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este à
Deputada Maria Olivia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião , dá a ata da reunião
anterior por aprovada e solicita ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que
a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
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as ações necessárias para a criação de infra-estrutura destinada à
instalação de gasoduto para a transferência de gás natural até o
Município de Andradas, a pedido do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Wilson Brumer, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
e do Diretor-Presidente da CEMIG, indicando o Sr. Antônio Otávio
Campos Ferraz. Gerente-Geral da GASMIG-CEMIG, para representá-
los nesta audiência pública. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema acima
referido. Registra-se a presença dos Srs. Antônio Otávio Campos
Ferraz. Gerente-Geral da GASMIG-CEMIG, representante do Sr,
Wilson Brumer, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
e do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da GASMIG-CEMIG; Ari
Novaes, da FIEMG Regional Sul, representante do Sr. Robson
Andrade, Presidente da FIEMG: Milce Terezinha Mendonça Mansur.
Juíza de Direito da Comarca de Andradas; Ademir Santos, Prefeito
Municipal de Andradas: José Donizete Soares e Cláudia Helena
Campezi, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da
Associação Comercial e Industrial e Rural de Andradas - ACIRA -:
Geraldo Thadeu, Deputado Federal; João Ferrão, membro do
Conselho Consultivo da Agência para o Desenvolvimento Integrado do
Sul de Minas - ADISMIG -; Nelson Gonçalves, Presidente da Agência
para o Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas - ADISMIG -:
Rovilson Ventureli, Presidente da Câmara Municipal de Andradas, em
exercício: Margot Navarro Graziani Pioli, Prefeita eleita do Município
de Andradas: José Cláudio Marcon, da Fiori Cerâmica de Andradas; e
Carlos Mosconi, Assessor do Governador Aécio Neves, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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, 24 de novembro de 2004.
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Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria OUvia.

ATA DA 25 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonídio
Bouças e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1925, 1.929, 1.934.
1.936 e 1.940/2004 (relator: Deputado Gustavo Vaiadares); 1.926,
1.944, e 1.946/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo): 1.928,
1.932, 1.937, 1.941 e 1.947/2004 (relator: Deputado Leonidio Bouças);
1.927, 1.931, 1.935, 1.939 e 1.945/2004 e o Projeto de Resolução n°
1.943/2004 (relator: Deputado Ermano Batista), Projetos de Lei nos
1.933 e —1.938/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara): Projeto de
Lei Complementar n° 56/2004 e Projeto de Lei n° 1.930/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no l o turno, dos Projetos de Lei nos
1.898/2004 (relator: Deputado Arlen Santiago); 1.338/2003 na forma
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.342/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.915/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1°
turno, dos Projetos de Lei nos 744/2003 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.164/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Passa-se
à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
pareceres que concluem pela constitucional idade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.906/2004 (relator: Deputado

Ermano Batista); 1.907, 1.909 e 1 .922/2004 (relator: Leonídio Bouças,
o segundo em virtude de redistribuição): 1.910/2004 com a Emenda n°
1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.913 e 1.919/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, o segundo em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Ermano Batista - Leonídio Bouças -

Maria Tereza Lara - Gilberto Abramo.
ATA DA 9d REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa

LEGISLATURA, EM 18/11/2004
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Dimas Fabiano e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Propostas de Emenda à Constituição nos
41/2003 e 79/2004 (Deputado Dimas Fabiano) e Projetos de Lei nos
1.800 e 1.855/2004 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
das Propostas de Emenda à Constituição n

o
s 41/2003 e 79/2004

(Deputado Dimas Fabiano) e dos Projetos de Lei n os 1.800 e
1.855/2004 (Deputado Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.



convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.
ATA DA 29° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°
LEGISLATURA, EM 24/11/2004

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Durva! Angelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a importância dos Fundos Estadual e Municipais da Infância e
da Adolescência e os procedimentos para a captação dos recursos
que os compõem. Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Angelo e Biel Rocha em que
solicitam seja encaminhado ofício à autoridade competente pedindo
providências sobre a atuação da Delegada Maria Aparecida Motta
Martins a respeito da possível morosidade de inquéritos instaurados
em 2002 e no corrente ano acerca de ameaças que mencionam;
sejam enviadas manifestações de aplauso ao Procurador-Geral de
Justiça. ao Promotor responsável e ao Coordenador do CAO -
Reforma Agrária, ao Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da
Polícia Civil e a toda a sua equipe, especialmente o Delegado Wagner
Pinto, da Divisão de Crimes contra a Vida, pela atuação dessas
autoridades e suas equipes no caso da chacina ocorrida em
Felisburgo; seja feita manifestação de repúdio, conforme matéria do
jornal "Diário da Tarde" de 23/11/2004, que menciona e que cópia
desse manifesto e da publicação seja encaminhada ao Procurador-
Geral de Justiça para as providências cabíveis; Durval Angelo, Biel
Rocha, Marcelo Gonçalves e Roberto Ramos, em que solicitam seja
encaminhada ao ITER manifestação de apoio pela atuação exemplar
no acompanhamento do caso que envolve trabalhadores rurais sem
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terra  acampados na Fazenda Nova Alegria de Felisburgo: do
Deputado Biel Rocha (2), em que pede seja encaminhada à
Presidência da Assembléia solicitação para que a TV Assembléia e o
"site" da ALMG divulguem os Fundos da Infância e da Adolescência
Estadual e Municipais; em que solicita à Presidência da Rede Minas a
divulgação dos itens mencionados; do Deputado Durval Angelo, em
que solicita seja encaminhado à Mesa da Assembléia pedido para
que, em conjunto com a Presidência do Tribunal de Justiça. do
Tribunal de Contas e com o Procurador-Geral de Justiça, tome
providências cabíveis para a adoção pelos demais órgãos de
programa similar ao Programa Ministério Público Solidário com a
Infância e Juventude, para permitir a contribuição aos fundos da
infância e adolescência. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema objeto desta
reunião. Registra-se a presença dos Srs. João Batista de Oliveira,
Subsecretário de Estado de Direitos Humanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -: Maria
Salete Gimenez, Secretária Executiva do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente; e Celso Penna Fernandes
Júnior, Coordenador da Promotoria de Justiça da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Biel
Rocha, 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, 24 de novembro de 2004.
Durval Angelo. Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA 30z1 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2" SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 24/11/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões,
José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
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Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Manos Fernandes. 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 e obter, em audiência pública, informações e
esclarecimentos sobre o regime especial de tributação concedido às
empresas Café Três Corações, Café Bom Dia Ltda. e Sigafredo
Zanetti-Brasil Comercialização e Distribuição de Café S.A. Ato
contínuo, comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Ciro Gomes, Ministro de Estado da Integração; Dimas
Wagner Lamounier. Superintendente de Negócios da CEF: José
Coelho Palione, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 19/11/2004; Laci Siqueira
Ribeiro, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da CEF,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004; e Agostinho
Pátrus (3), Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas,
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 13 e 19/11/2004. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1,564/2004. no 1° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada);
1.614/2004 e 1.597/2004, no 2° turno (Deputado Chico Simões);
1.558/2004, no 2° turno (Deputado Doutor Viana): 896/2003, no 1°
turno - parecer sobre emendas apresentadas em Plenário - (Deputado
Sebastião Helvécio); e Projeto de Resolução 1,837/2004, no 1° turno
(Deputado Ermano Batista). Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
transforma a primeira parte da reunião em reunião especial, que se
destina a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria objeto
desta reunião. Registra-se a presença do Sr. Antônio Eduardo Leite
Júnior. Diretor da Superintendência de Tributação da Secretaria de
Fazenda, representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de
Estado de Fazenda, acompanhado do Sr. Geraldo Luiz Brinati,
assessor da Secretaria, e Almir Filho, Presidente do Sindicato dos
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Torrefadores de Café, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Chico Simões,
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. Logo
após, o Presidente retira de pauta todos os projetos e o requerimento
numerado, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, hoje, às 15h, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 24 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Ivair Nogueira -

Márcio Kangussu.	-	 -
ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA isa LEGISLATURA, EM 24/11/2004

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também a Deputada Maria Tereza Larra.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Biel Rocha. dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a adoção do sistema closed caption pelas
emissoras regionais de televisão. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados sobre o assunto em tela. Registra-se a
presença dos Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; Nélson Garcia, Diretor Jurídico, representando o Sr.
Flávio Couto e Silva de Oliveira. Superintendente da Coordenadoria
de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - CAADE -; Rosana
Passos, fonoaudióloga, representando o Sr. Antônio Mário Sousa
Duarte, Presidente da Federação Nacional de Educação e Integração
dos Surdos - FENEIS -; Márcio Ferreira, da Coordenadoria Municipal
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de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência;
Arnaldo Antunes Alves Toledo, Diretor Comercial da Steno do Brasil;
Carta Monteiro Girodo, Diretora do Conselho Regional de
Fonoaudiologia da 6a. Região; Cláudio Lopes de Souza, engenheiro
da TV Globo Minas; Afonsino Diniz. Supervisor de Operações do
Canal 23, os quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais, logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 24 de novembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA LEGISLATIVA N° 230/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 230/2004, de autoria da
Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba, sugere a
extensão do Programa Inclusão Digital ao Município de Rio
Paranaíba, com ênfase em cursos de capacitação que garantam
melhor aproveitamento do agronegócio, uma vez que o município é
totalmente voltado à agropecuária.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.
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A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1

- Educação, Cultura e Turismo -, pretende a inclusão digital no
Município de Rio Paranaíba, por meio de ações no Programa
Estruturador n° 0311, que se refere à inclusão digital.

Faz parte dos planos do Governo do Estado utilizar todos os meios
disponíveis para levar a Internet aos Municípios de Minas Gerais pelo
menos em um ponto de acesso (Correios, escolas, Centros de
Excelência Tecnológica - CENTECs -, Centros Vocacionais
Tecnológicos - CVTs -, telecentros, ônibus, etc.) e progressivamente
oferecer aos cidadãos "site" que permita obter informações com
conteúdo gerador de conhecimento, de forma unificada, com o
objetivo de promover sua inclusão digital e social.

A criação de Centros de Excelência em Tecnologia e dos Centros
Vocacionais Tecnológicos objetiva oferecer aos cidadãos infra-
estrutura de laboratórios específicos de treinamento de acordo com as
vocações local e regional, permitindo o desenvolvimento tecnológico.

Segundo informações do Gerente Executivo do projeto. 108
municípios serão cobertos pelas ações de criação de Centros
Vocacionais, Telecentros e Banco de Dados Social, até 2007.

O Município de Rio Paranaíba se beneficiaria imensamente do
contato com os CENTEs e os CVTs, assim como de pontos de acesso
às informações disponíveis pela Educação a Distância. Com  a maior
parte de seu PIB concentrado no setor agrícola e situado a 330km de
Belo Horizonte, o município precisa de uma forma eficaz e rápida de
acesso às informações, a fim de estimular o desenvolvimento da
economia local com as modernas tecnologias empregadas no
ag ronegócio.

Dessa forma, consideramos pertinente o atendimento à proposta, na
forma de um requerimento ao Secretário de Ciência e Tecnologia
solicitando a inclusão do Município de Rio Paranaíba no Programa
Inclusão Digital, com a criação dos Centros acima referidos no
município.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa n° 230/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
231/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 231/2004, de autoria da
Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba, sugere a
informatização de todas as escolas de ensino fundamental e médio.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende a informatização de todas as
escolas de Ensinos Fundamental e Médio.

O Projeto Estruturador Inclusão Digital prevê a criação de Centros
Tecnológicos no Estado, dotados de salas de ensino à distância, ilhas
de edição para criação dos conteúdos dos treinamentos, laboratórios
de Química, Física, Biologia e Matemática para uso das escolas
(treinamento de professores e alunos) e salas de inclusão digital.
Prevê ainda a criação de Centros Vocacionais Tecnológicos com
laboratórios profissionalizantes, conforme a vocação local da região, e
salas de capacitação à distância, para possibilitar treinamentos e
acompanhamento gerencial dos resultados da capacitação.

Os participantes do Seminário Nacional do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST 2003 -.
realizado em 23/9/2003, lançaram a Carta de Belo Horizonte, em que
uma das propostas apresentadas prevê que os recursos do FUST
devem- se unir às iniciativas estaduais e municipais, para que
atendam, mais amplamente, a comunidade. 0 Tribunal de Contas da
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União emitiu parecer favorável à aplicação dos recursos do FUST
em projetos estaduais e municipais. O projeto Inclusão Digital já prevê
a utilização de recursos do referido fundo para implementação de
suas ações.

No âmbito da Secretaria de Educação, a ação Escolas em Rede no
Ensino Médio, vinculada ao Projeto Estruturador Universalização e
Melhoria do Ensino Médio, tem como produto escolas de Ensino
Médio conectadas a uma rede virtual de comunicação e trabalho
cooperativo, possibilitando aos professores e alunos a participação em
projetos didáticos veiculados pela Internet. Para alcançar esse
objetivo, foram feitas parcerias com as empresas Telemar. Copasa e
CTBC, e a previsão é de que sejam beneficiados 324.000 alunos até
2007.

A proposta em análise é meritória: entretanto, conforme pode-se
constatar pelos dados arrolados, diversas iniciativas já estão sendo
implementadas com vistas à informatização das escolas e à inclusão
digital em especial da população de baixa renda.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 231/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

232/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 23212004, de autoria das

entidades RENTS, CMAS-BH, AEUB, CRAS-Oeste, sugere a
democratização do acesso à informática por meio do Programa de
Inclusão Digital, com vistas a criar perspectivas para jovens,
principalmente afro-descendentes, em locais de alto risco, tais como
Morro das Pedras, Serra, Cabana do Pai Tomás, Alto dos Minérios,
Papagaio e Pedreira Prado Lopes.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que o acesso à informática,
por meio do Programa de Inclusão Digital, seja democratizado, com
vistas a criar perspectivas para jovens, principalmente afro-
descendentes, em locais de alto risco, tais como Morro das Pedras,
Serra, Cabana do Pai Tomás, Alto dos Minérios, Papagaio e Pedreira
Prado Lopes.

O Projeto Estruturador n° 15 - Inclusão Digital - prevê a alfabetização
digital e a universalização do uso da Internet e propõe, entre outras
ações, a criação de Centros de Vocação Tecnológica. Esses centros
são entidades públicas, de caráter comunitário, que se destinam a
articular oportunidades de inserção produtiva do trabalhador. A meta é
a implantação de 108 centros no Estado, de 2004 a 2006. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, ressaltada na proposta em exame,
está prevista a implantação de cinco centros.

A demanda apresentada na proposta em tela está sendo atendida
também pelo Projeto Ação Escola Viva, Comunidade Ativa, que
objetiva tornar a escola pública mais bem preparada para atender às
necessidades educativas das crianças e jovens afetados pela
violência e exclusão social.

A Ação Escola Viva, Comunidade Ativa possibilitou atender, em
parceria com diversas instituições, alunos de 70 escolas públicas em
atividades de extensão de jornada, reforço escolar, prevenção ao uso
de drogas, práticas esportivas, desenvolvimento artístico, qualificação
profissional, inclusão digital etc. A meta é atingir, em 2005, 154
escolas, e, em 2006-2007, 230 escolas, todas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, O projeto abrange algumas das
localidades citadas nas propostas e tem por escopo beneficiar não
somente a classe estudantil mas toda a comunidade local.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de
Ação Legislativa n° 232/2004.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

233/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 233/2004. de autoria das

entidades RENTS, CMAS-BH, AEUB, CRAS-Oeste, sugere que o
Programa Inclusão Digital a ser implantado no Município de Belo
Horizonte seja gerenciado pela Prefeitura.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que o Programa de Inclusão
Digital a ser implantado no Município de Belo Horizonte seja
gerenciado pela Prefeitura.

O projeto estruturador Inclusão Digital foi idealizado para alcançar
todas as regiões do Estado, possibilitando seu desenvolvimento e
integração. Como política de interesse estadual, ela deve ser
executada conforme os objetivos estabelecidos no planejamento
governamental da administração pública estadual e por esta deve ser
gerida.

Como o projeto prevê parcerias com correios, escolas e outras
entidades para alcançar seus objetivos, é possível, se for da
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conveniência do Estado e do Município de Belo Horizonte,
estabelecer parceria para criar novos pontos de acesso à Internet em
áreas públicas.

O PPAG, nos termos da Lei n° 15.033, de 2004, art. 10, § 1°, inciso 1
"a', estabelece as diretrizes, metas e prioridades da administração
pública estadual. Entretanto, não lhe cabe determinar que o Estado
estabeleça parceria ou celebre convênio com determinado município
para cooperação.

Por essa razão, entendemos não haver possibilidade de aprovação
da proposta em apreço.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 233/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

234/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 234/2004, de autoria do PCdoB,

sugere a implementação de curso introdutório de filosofia no ensino
fundamental, com o intuito de integrar a escola e a comunidade,
estabelecer debates entre alunos e professores e despertar o senso
crítico.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -



Educação, Cultura e Turismo -, pretende a implementação de
Curso Introdutório de Filosofia no ensino fundamental.

O estudo da filosofia, sem dúvida, possibilita enriquecimento
intelectual e patrocina o exercício da liberdade, principalmente como
forma de expressão.

Ao analisar a evolução curricular na história educacional do País,
observa-se que a disciplina filosofia deixou de ser obrigatória em
1964, no currículo das escolas públicas e particulares. Não há como
negar que a presença daquela disciplina, de forma obrigatória no
currículo, coincidiu com o período de maior engajamento social e
comprometimento político dos estudantes secundaristas.

Na década de 80. a filosofia voltou a aparecer nos currículos
escolares do 20 grau (atual ensino médio) como disciplina opcional.

A partir de 1996, houve uma modificação geral do sistema
educacional brasileiro, com a edição da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB - Lei n°9.394, de 1996.

Aquela lei trouxe, como um de seus princípios, a flexibilidade dos
currículos, visando à autonomia das escolas na definição de suas
propostas pedagógicas. Assim, ficou determinado que, respeitada a
base nacional curricular comum - estabelecida pela União com o
objetivo de manter a unidade do ensino nacional -, a parte
diversificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em
conta as características regionais e locais da comunidade, da cultura,
da economia e da clientela.

No momento atual, observa-se, em contraponto ao desenvolvimento
tecnológico, um revigoramento da necessidade dos conhecimentos
filosóficos, talvez uma tentativa da sociedade para encontrar
respostas aos seus anseios, ante as dificuldades do novo milênio.
Essa aproximação entre o saber filosófico e a sociedade pode ser
medida, por exemplo, pelo sucesso de livros como "O Mundo de
Sofia", que leva diversas questões filosóficas ao grande público. O
interesse da comunidade pode pressionar positivamente a escola para
garantir a inclusão do ensino da filosofia nas suas propostas
pedagógicas.

A Constituição de Minas determina que o Estado deverá garantir o
ensino de Filosofia, Sociologia e Noções de Direito Eleitoral nas
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escolas públicas do ensino médio. Diante do que assegura a
Carta mineira, s.m.j., não há necessidade de outro instrumento legal
relativo ao ensino de filosofia no ensino médio.

Quanto ao ensino fundamental, o ensino da filosofia deve ser
introduzido paulatinamente, de forma interdisciplinar, de acordo com o
desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes. Para esse
fim, não há que incluir disciplina ou conteúdo nos currículos, tendo em
vista as determinações da LDB, que traz, em seu bojo, o princípio da
interd isci p1 ina riedade.

Diante disso, a ausência da disciplina formal "filosofia" não implica
falta de oportunidade para os professores desenvolverem, com o
alunos, o senso crítico, a análise de conceitos relacionados à ética e
demais aspectos básicos da filosofia, principalmente a capacidade de
raciocinar e relacionar idéias e realidade.

Por esses motivos, não vislumbramos a possibilidade de acatar a
proposta em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 234/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

235/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 235/2004, de autoria da

Associação das Obras Pavounianas de Assistência, sugere a
implantação da escola em tempo integral no Ensino Fundamental.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
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para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, sugere a implantação da escola em
tempo integral no ensino fundamental.

A Constituição EstaduaL em seu art. 198, determina que o poder
público deve assegurar a oferta de ensino fundamental obrigatório e
gratuito e priorizar a oferta do ensino médio. Especificamente o ensino
fundamental, segundo o inciso 1 do mesmo artigo, deve ser oferecido
em período de oito horas diárias para o curso diurno.

A LDB, no mesmo passo, em seu art. 34, § 2°, preconiza a
progressiva implantação do ensino em tempo integral, a critério dos
sistemas de ensino, para os alunos do ensino fundamental.

O fato de crianças na idade escolar estarem fora da escola, seja por
negligência do poder público, seja por omissão da família e da
sociedade, é, sem dúvida, uma forma de exclusão social que as aliena
de qualquer perspectiva de futuro. Vários esforços coordenados das
diferentes instâncias do poder público resultam numa evolução do
sistema de ensino fundamental, em termos tanto de cobertura quanto
de eficiência.

O Estado, observando o Plano Nacional de Educação, tem buscado
universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental
e ampliou para nove anos a duração do ensino fundamental
obrigatório. Essa ampliação se dará gradativamente, e as crianças
deverão ingressar na escola aos seis anos de idade.

Outra ampliação prevista nos objetivos e metas do Plano Nacional
de Educação é a da jornada escolar, que será expandida para tempo
integral, em período de pelo menos sete horas diárias, com previsão
de professores e funcionários em número suficiente para implementá-
la. Convém ressaltar que os comandos legais determinam em primeiro
lugar a universalização do ensino fundamental: em segundo, a
ampliação para nove anos a duração do ensino fundamental
obrigatório: e, por último, a ampliação da jornada escolar.

No projeto estruturador Ampliação e Melhoria do Ensino
Fundamental, a Secretaria de Estado de Educação, em parceria com
diversas instituições, e por meio da ação Escola Viva, Comunidade
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Ativa tem procurado tornar a escola pública mais bem preparada
para atender às necessidades educativas das crianças e dos jovens
afetados pela violência e exclusão social e em algumas escolas já
ampliou a jornada escolar, além de oferecer diversas outras atividades
esportivas, artísticas e culturais além dos horários normais reservados
para as aulas.

Como o Estado tem se esforçado para alcançar de forma gradativa
os objetivos e as metas estabelecidos pelo Plano Nacional de
Educação, não se justifica a inclusão da proposta sob exame no
Projeto de Lei n° 1.89312004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 235/2004.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

237/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 237/2004, de autoria do gabinete

da Deputada Maria Tereza Lara, sugere a reativação de cursos
profissionalizantes médios e pós-médios.

Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da questão do ensino
profissionalizante.
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O Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas

Gerais, para o período 2005-2007. apresenta vários programas
dedicados à formação profissionalizante a serem executados por
diversos órgãos. Exemplificando: Programa 0390 - Cursos de
Formação Profissional, a cargo da SEDESE, de responsabilidade da
UTRAMJG, com o objetivo de formar técnicos para o mercado de
trabalho, Ensino Profissional, a cargo da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, de responsabilidade da UNIMONTES, com a finalidade de
qualificar e titular profissionais da área de saúde por meio de cursos
profissionalizantes: Programa 0082, da Secretaria de Estado de
Cultura - Cursos de Formação Artística, com o objetivo de ministrar
cursos de formação e aperfeiçoamento, visando a fortalecer o
mercado de trabalho no setor: Programa 0263 - Ensino Técnico para o
Agronegócio, Secretaria de Estado de Agricultura e EMATER; P496 -
Formação de técnicos em agropecuária e cooperativismo: P500 -
Formação de técnicos em leite e derivados; Ação P320, implantação
de Centros Vocacionais Tecnológicos.

Cumpre destacar o Projeto dos Centros Vocacionais Tecnológicos -
CVTs -, inseridos no Programa Estruturador Inclusão Digital. Os CVTs
englobam atividades educativas, informativas e de sustentação de
empreendimentos. Os laboratórios vocacionais dos CVTs são
montados conforme a vocação produtiva de cada região, como
processamento de carnes, leite e derivados, frutos e hortaliças,
topografia e geoprocessamento, água e solos, eletrônica, turismo, etc.
O laboratório, montado para treinamento local, induz à implantação de
pequenas empresas, por meio de sala de incubadoras. A ação, que
pretende implantar 108 centros até 2006, está a cargo da Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia: P 320, com o aporte financeiro
previsto de R$26.100.00,00.

Não obstante a flagrante intenção do PPAG de investimento na
questão profissional em diversos órgãos, verifica-se a necessidade de
uma ação global integrada, que se traduza numa política de educação
profissional de longo prazo.

Conquanto a expressão "educação profissional" tenha sido
introduzida com destaque na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 1996), - LDB -, o conjunto de
instrumentos normativos emanados da União no período posterior à
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promulgação daquela lei consubstanciou uma série de medidas
"ad hoc" (Decreto Federal n° 2.208. de 1997, Portarias nos 646/97,
1.005/97. 1.018/97, do MEC), que privilegiaram uma educação
profissional modular e fragmentada. Somente neste ano de 2004, com
a publicação do Decreto n° 5.154, do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, resgata-se um modelo que já existia no País e que foi extinto
em 1997 pelo Decreto n° 2.208, extinção que contrariava a recém-
criada LDB de 1996. O decreto prevê várias opções de articulação
entre o ensino médio e o ensino técnico de nível médio, sendo a
principal delas a integração entre ambos, que oferece a chance de os
estudantes já saírem desta fase do ensino com qualificação
profissional para disputar uma oportunidade no mercado de trabalho.

Aquela norma legal assegura aos estudantes, já a partir de 2005,
cursar disciplinas do ensino médio junto com disciplinas do ensino
técnico; mas o modelo previsto não é rígido nem impositivo. Cada
escola decidirá se quer unir ou manter separado o ensino médio e o
ensino técnico de nível médio. Ressalte-se que, como a competência
de ofertar o ensino médio é dos Estados, torna-se necessário um
acordo do Estado com o Ministério da Educação para implantar a
nova opção.

Outra questão a ser discutida é a situação do Estado em relação ao
Programa de Expansão Profissional - PROEP -, instituído pela União
com recursos de dotações orçamentárias do Ministério da Educação,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de empréstimo
contraído pela União com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -. conforme termo assinado em 1997, com
vigência até 2006. O objetivo principal do PROEP é ampliar as vagas
e diversificar a oferta do ensino profissional. Os Estados, para
participarem do programa, devem apresentar um Plano Estadual de
Educação Profissional e um Plano Estadual de Educação Média.

Diante desses arrazoados, julgamos oportuno atender à propostas
apresentada, por meio de requerimento solicitando a realização, pela
Assembléia Legislativa, de um Fórum Técnico sobre Educação
Profissional, para ampla discussão do tema, com a participação de
toda a sociedade.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação
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Legislativa n° 237/2004 na forma do requerimento apresentado.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Moreira.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

239/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 239/2004, de autoria do PT de

Ouro Branco, sugere a implementação de cursos técnicos
profissionalizantes no Ensino Médio, visando atender às demandas
das empresas, que necessitam qualificar mão-de-obra.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da questão do ensino
profissionalizante.

O Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas
Gerais, para o período 2005-2007, apresenta vários programas
dedicados à formação profissional, a serem executados por diversos
órgãos: nas Secretarias de Estado de Educação, de Cultura, de
Agricultura, de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -, na
responsabilidade da UTRAMIG, de Ciência e Tecnologia, na
responsabilidade da UNIMONTES, e na EMATER.

Não obstante a clara intenção do PPAG de investimento na questão
profissional em diversos órgãos, verifica-se a necessidade de uma
ação global integrada, que se traduza numa política de educação
profissional de longo prazo.
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Minas Gerais conta estabelecimentos públicos de educação

profissional de nível técnico, sendo 22 federais, 35 estaduais e 27
municipais, segundo dados da sinopse estatística do INEP. de 2003.
Verifica-se que esse número é insuficiente para suprir à demanda.

Com o objetivo de melhor direcionar os esforços do Estado para a
implementação de cursos profissionalizantes, propusemos, quando da
análise da Proposta de Ação Legislativa n° 237/2004, a realização.
pela Assembléia Legislativa, de um Fórum Técnico sobre Educação
Profissional, para ampla discussão do tema, com a participação da
sociedade.

Por esse motivo, consideramos que a conclusão apontada no
parecer da Proposta de Ação Legislativa n° 237/2004 já atende à
proposta em estudo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 239/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

240/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 240/2004, de autoria da

associação Liberdade sem Droga - LSD -, da Convenção Batista
Mineira Rede Evangélica 30 Setor e Visão Mundial LSD -, sugere a
criação de cursos profissionalizantes de nível médio e de pré-
vestibulares na periferia de Belo Horizonte e na Região Metropolitana,
com a ação conjunta das regionais, de programas como Fica Vivo, BH
Cidadania, Portal Alvorada e Cidadania, e ainda de ONGs, igrejas,
associações comunitárias, entidades, Governos Estadual e municipal,
bem como dos conselhos municipais e regionais de assistência social.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
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10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências.
Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular. como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata do ensino profissionalizante.

O Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado, para o
período de 2005-2007, apresenta vários programas dedicados à
questão profissionalizante, a serem executados por diversos órgãos.

Não obstante a clara intenção do PPAG de investimento na questão
profissional em diversos órgãos, verifica-se a necessidade de uma
ação global integrada, que se traduza numa política de educação
profissional de longo prazo.

Quando da análise da Proposta de Ação Legislativa n° 237/2004.
julgamos oportuna a realização, pela Assembléia Legislativa, de um
Fórum Técnico sobre Educação Profissional, para ampla discussão do
tema, com a participação da sociedade.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 240/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

241/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 241/2004, de autoria do Instituto

Estrada Real, sugere a inclusão, nas grades curriculares, de
conhecimentos sobre o patrimônio natural, cultural e histórico de
Minas Gerais

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epigrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, sugere a inclusão de conteúdos sobre
o patrimônio natural, cultural e histórico nas grades curriculares.

A Lei Federal n° 9.895, de 1999, ao instituir a Política Nacional de
Educação Ambiental, coaduna os ditames constitucionais aos
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
- e às recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
estabelecendo que o tema seja tratado no currículo escolar de forma
transversal.

A Constituição Estadual, no seu art. 214, § 1°, inciso 1, determina ao
Estado a incumbência de promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado
por meio da Lei n° 10.889. de 8/10/92.

Encontra-se em tramitação na Assembléia Legislativa, já em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 410/2003, que revoga a Lei n° 10.889, de
1992. e regulamenta a disposição da Carta mineira sobre educação
ambiental de uma forma mais atualizada e em perfeita consonância
com a LDB e suas modificações, bem como com a legislação federal
sobre educação ambiental.

Assim dispõe a redação do vencido do referido projeto de lei, em
seu art. 2°:

"Art. 20 - Nos estabelecimentos do Sistema Estadual de Educação, a
educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades
do ensino formal.".

Quanto ao patrimônio cultural e histórico de nosso Estado, encontra-
se em funcionamento um programa de educação patrimonial,
promovido pela Secretaria de Educação, em parceira com a
Secretaria de Cultura e com a Fundação João Pinheiro, O programa
está sendo implementado primeiramente nas escolas abrangidas pelo
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Projeto Escolas em Rede e será estendido a toda a rede pública
estadual.

Como se verifica, não há como acatar a proposta sob exame, tendo
em vista que, além de não se tratar de assunto pertinente ao PPAG, a
pretensão já está atendida pela legislação e programas
governamentais vigentes.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 241/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

243/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n os 243/2004, de autoria da

Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba, sugere a criação
de uma escola referência em cada Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de n° 1 - Trabalho
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que seja criada uma escola
referência em cada Município mineiro.

A rede pública de ensino em Minas, com quatro mil escolas e quase
três milhões de alunos, enfrenta, em quase todas as suas unidades,
um conjunto de problemas que demandam soluções urgentes:
elevados índices de reprovação e evasão escolar, defasagem idade-
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série, ausência de condições mínimas necessárias ao bom
funcionamento, degradação do ambiente escolar, violência,
depredações, despreparo dos educadores para responder
adequadamente às necessidades formativas das crianças e jovens da
parcela mais carente da população, etc.

Mas, apesar das adversidades, muitas escolas vêm conseguindo
superar suas dificuldades e, por caminhos variados, têm encontrado
meios de enfrentar adequadamente os desafios implícitos no ato de
educar. Essas boas soluções precisam ganhar visibilidade.

A Secretaria de Estado de Educação do Estado implantou vários
projetos promissores, entre os quais se destaca o Projeto Escolas
Referência.

Esse Projeto busca identificar e apoiar aquelas escolas que se
destacam nas respectivas comunidades, seja pelo trabalho que
realizam, seja por sua tradição ou pela dimensão do atendimento à
população de ensino fundamental e médio da localidade, visando a
torná-las focos irradiadores da melhoria da educação no Estado.

As escolas que se destacam pela qualidade do trabalho realizado,
especialmente aquelas que evidenciam uma postura empreendedora
no seu âmbito de atuação - desenvolvendo projetos bem-sucedidos na
solução de problemas educacionais relevantes - têm papel
fundamental nesse Projeto. Essas escolas já possuem a característica
fundamental de Escola Referência: a capacidade de investir no próprio
desenvolvimento, o que as torna potencialmente capazes de contribuir
para o desenvolvimento do sistema, desde que fortalecidas e
colocadas em interação com as demais.

O outro grupo de escolas atingido pelo Projeto é formado por
aquelas cuja história está marcada pelo papel de destaque que já
desempenharam no cenário da educação pública e por aquelas que
atendem a um grande número de educandos.

Dessa forma, escolas localizadas em diferentes regiões do Estado,
que se destacam como instituições educativas comprometidas com a
construção de uma educação pública de qualidade, e escolas que
hoje lutam para caminhar nessa direção com um grande contingente
de educandos sob sua responsabilidade são as Escolas Referência,
pontos básicos na construção de uma rede interativa de ensino de
qualidade para todos. 0 programa tem outras fases, em que mais
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escolas, conforme critérios preestabelecidos, tomar-se-ão
elegíveis como Escolas Referência. Segundo dados do 'site" da
Secretaria de Educação, participam hoje do programa 212 Escolas
Referência, em 104 municípios.

Como se verifica a partir da estrutura e dos objetivos do Programa
Escolas Referência, não há como atender à sugestão apresentada.

Conclusão
Ante o exposto. concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 243/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

244/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n°s 244/2004. de autoria do Instituto

Horizontes, sugere a destinação de espaço físico das unidades
escolares, nos finais de semana, para realização de atividades
esportivas, culturais e comunitárias, principalmente nas escolas que
integram os projetos Escola Viva - Comunidade Ativa e Escolas
Referência.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -. pretende que as escolas sejam
abertas nos finais de semana para realização de atividades
esportivas, culturais e comunitárias.
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O indicador de violência nos grandes centros aponta que um

percentual de 57°c de atos violentos atingem a faixa etária
adolescente e que mais de 90% dessa incidência ocorre nos finais de
semana. Segundo o Diretor da UNESCO no Brasil, Jorge Werthein,
pesquisas promovidas pelo órgão no País demonstraram que a
violência relacionada aos jovens oscila durante a semana,
aumentando os índices de agressões e criminalidade nos finais de
semana. Há necessidade urgente, portanto, de se criarem alternativas
recreativas e esportivas que permitam aos jovens expressar sua
criatividade e gozar de momentos de lazer, sobretudo nos sábados e
domingos.

Diante dessa constatação, o Governo Federal lançou, no dia 15 de
outubro deste ano, o Programa Escola Aberta: Educação, Cultura,
Esporte e Trabalho para a Juventude. Esse programa, com duração
prevista para 40 meses, atenderá num primeiro momento os Estados
de Pernambuco. Espírito Santo e Minas Gerais. Belo Horizonte terá
100 escolas atendidas.

Os recursos virão do orçamento federal que, para 2005, é de R$34
milhões. Será executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE-MEC), em parceria com as Secretarias de
Educação Básica e de Educação Continuada do Ministério da
Educação. Ao Ministério do Esporte caberá suprir as escolas com
material esportivo. O Ministério do Trabalho e Emprego qualificará 4,5
mil jovens dos Consórcios Sociais da Juventude, que trabalharão nos
fins de semana nas escotas e receberão ajuda de custo mensal de R$
150,00. O Ministério da Cultura facilitará a interligação das escolas
com os "pontos de cultura".

Além disso, entre as ações do Programa Escola Viva Comunidade
Ativa há um subprojeto denominado "Abrindo Espaços', que se
destina exatamente ao desenvolvimento de diversas atividades
envolvendo estudantes e comunidade, nos finais de semana,
utilizando-se os espaços escolares. O Programa Escola Viva
Comunidade Ativa já foi implementado até agora em 154 escolas da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Diante dessas constatações, verifica-se que a sugestão da proposta
já está atendida, tendo em vista que integra as metas dos Governos
federal e estadual para a educação.
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Conclusão

Ante o exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de
Ação Legislativa n° 244/2004.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

245/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 245/2004, de autoria do Gabinete

do Deputado Padre João, sugere a inclusão de ações com o fim de
contribuir para o financiamento das Escolas Família Agrícola.

Publicada no Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, sugere a inclusão de ações que visem
a contribuir para o financiamento das Escolas Família Agrícola, nos
níveis fundamental e médio.

O modelo educativo introduzido nas Escolas Família Agrícola
revelou-se um dos mais promissores na modalidade educativa
profissionalizante. A escola se transforma em fator de
desenvolvimento comunitário, o que justifica de forma contundente o
investimento do Estado nesse modelo educativo.

As escolas são administradas de forma comunitária, com a
participação de pais, alunos e entidades. O método pedagógico de
alternância - pelo qual o aluno alterna períodos de aprendizagem na
escola com períodos de aprendizagem com a família - mostra-se
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incrivelmente eficaz. O objetivo mais relevante da escola é a
formação integral do aluno, com a transmissão dos conceitos e
conteúdos do desenvolvimento sustentável.

Diante da importância do projeto, foi editada a Lei n° 14.614, de
31/3/2003, que instituiu formalmente o Programa de Apoio Financeiro
à Escola Família Agrícola.

O projeto de revisão do PPAG prevê a inclusão do Programa 634 -
Escola Família Agrícola (P261- Atendimento à Escola Família
Agrícola, com a finalidade de apoiar a educação para o meio rural,
visando à fixação do homem no campo), com uma meta financeira de
R$1.000.000,00, para 2005, e de R$2.000.000,00, para o período
2006-2007.

Como se verifica, a revisão do PPAG já inclui o contido na proposta
sob análise.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 245/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

246/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 246/2004, de autoria da Gerência

de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, sugere a inclusão, nos
programas de cursos de capacitação dos profissionais da educação,
de informações sobre os projetos estruturadores relacionados à
educação, à cultura e ao turismo, para posterior conscientização dos
alunos sobre os mecanismos de planejamento do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
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sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências.
Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, pretende que sejam incluídos nos
programas de cursos de capacitação dos profissionais da educação
informações sobre os projetos estruturadores relacionados à
educação, à cultura e ao turismo, para posterior conscientização dos
alunos sobre os mecanismos de planejamento do Estado.

Vivemos uma época privilegiada, no que concerne à possibilidade
de obtenção de informações, particularmente com o advento da
Internet. Em virtude disso, os professores atuais têm de procurar ser
generalistas, conhecer muito além de sua área de ensino para poder
ser agentes capazes de auxiliar os alunos a se transformarem em
cidadãos conscientes.

O professor deve sempre fornecer o maior número de informações
possíveis. Embora as informações sejam apenas ferramentas, o
conhecimento que resulta da transmutação da informação em
resultado aplicável não o é.

Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo fazem ampla
divulgação de suas ações, não apenas para que os cidadãos possam
entender o que está sendo feito no âmbito de cada esfera de Governo,
mas principalmente para que a gestão seja transparente. Assim, as
informações sobre os mecanismos de planejamento do Estado, sobre
os programas estruturadores e as políticas estatais estão disponíveis
nos "sites" do Governo. Especificamente quanto ao PPAG, além das
informações contidas na página da Secretaria de Planejamento e
Gestão, também a página da Assembléia Legislativa contém diversas
informações, incluídas aquelas relativas às emendas parlamentares.

Há ainda a divulgação das diversas políticas e programas por outros
meios de comunicação, alguns deles de maior abrangência, como
jornais, rádios e televisão. Para esse fim já há recursos alocados no
PPAG.

Diante desses arrazoados, verifica-se que existem meios para que
toda a população tenha acesso às informações que a proposição sob
exame quer incluir nos cursos de formação dos professores. Portanto,
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não há a necessidade de uma indicação particularizada de
conteúdos de informações a serem inseridos nesses cursos.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 246/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

247/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 247/2004, de autoria da União

Colegial de Minas Gerais, sugere a destinação de verbas para
campanhas voltadas para a democratização das escolas estaduais,
por meio dos grêmios estudantis.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da destinação de verbas para
campanhas voltadas para a democratização das escolas estaduais,
por meio dos grêmios estudantis.

A Lei n° 12.084, de 12/1/96, com as alterações introduzidas pela Lei
n° 13.410. de 21/12/99, assegura a livre organização estudantil.

Ao garantir a organização de grêmios estudantis ou entidades
similares nos estabelecimentos de ensino, aquelas normas estaduais
estabeleceram dois aspectos fundamentais em sua constituição: que
representam o corpo discente dos estabelecimentos de ensino e que
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são autônomos, ficando vedada a interferência externa nas
atividades que lhes são próprias.

A liberdade de associação está consagrada na Carta de 1988, em
seu art. 50 , incisos XVI, XVIII, XIX e XX. Em decorrência das
disposições constitucionais, estão vedadas quaisquer formas de
interferência estatal no funcionamento de associações privadas,
motivo pelo qual seria inadequado acatar a destinação de recursos
para atividades dessa natureza, conforme sugerida. Esse fato não
diminui a importância de se reafirmar o princípio de democratização
que deve nortear o funcionamento da escola, por meio do incentivo à
organização estudantil.

Assim, propomos que seja encaminhado requerimento à Secretaria
de Estado de Educação, solicitando que sejam criados mecanismos
para estimular a criação de grêmios estudantis nas escolas da rede
estadual.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 247/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

248/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 24812004, de autoria do Centro

Federal de Educação Tecnológica - CEFET - e da Associação Mineira
de Engenharia de Segurança, sugere a implantação, nas escolas, de
programas de prevenção e combate a incêndios, com equipamentos
adequados, treinamento de brigadas de combate a incêndio,
evacuação simulada de emergência, sistemas de alarme,
comunicação eficaz, socorristas, etc.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI. "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

"A
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10/1112004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1 .893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da prevenção de incêndio em
escolas estaduais.

As atividades de segurança pública - que consubstanciam ações de
preservação da ordem pública e da integridade física e patrimonial do
cidadão - são atribuições dos militares. Em Minas Gerais, o Corpo de
Bombeiros Militar é corporação independente, possuindo comando
próprio, com estrita obediência ao Governador do Estado.

A Lei n° 14.130, de 19/1212001, que dispõe sobre a Prevenção
contra Incêndio e Pânico no Estado de Minas Gerais, bem como o
Decreto n° 43.205, de 17/5/2004, que a regulamenta, dispõem que
compete ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -
estudar, pesquisar, analisar, planejar, vistoriar, fiscalizar, multar,
interditar e dispor sobre as medidas de proteção contra incêndio e
pânico nas edificações e áreas de risco do Estado de Minas Gerais.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na
forma de um requerimento ao Corpo de Bombeiros Militar, solicitando
o estudo para implantação de um programa de prevenção de incêndio
nas escolas da rede pública estadual.

Um programa bem-sucedido com esse escopo foi implantado no
Município de Itatiba, SP, a partir de uma parceria entre o Corpo de
Bombeiros e a Secretaria de Educação. Trata-se do Projeto Bombeiro-
Mirim. Além das aulas de prevenção e combate a incêndio, os
bombeiros-mirins recebem orientações e instruções sobre primeiros
socorros e técnicas de salvamento e resgate utilizadas pelos
bombeiros. O treinamento não é direcionado para que crianças e
adolescentes atuem diretamente na hora de emergência: essa é a
hora do profissional atuar. A intenção é prepará-los para a prevenção
e transformá-los em agentes multiplicadores.

A intervenção prevencionista de combate à ocorrência de incêndios
assume uma destacada importância na formação educacional dos
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estudantes. Um programa permanente de orientação a crianças e
adolescentes com esse objetivo tem uma abrangência que vai além
de prevenir problemas, uma vez que traz em seu bojo a
conscientização dos estudantes quanto aos cuidados com os meios
tísico e social em que vivem.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 248/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Leonardo Quintâo, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

249/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 249/2004, de autoria da União

dos Estudantes do Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos
Professores de Minas Gerais, sugere a destinação de, no mínimo, 2%
da receita ordinária corrente para as universidades estaduais -
UNIMONTES e UEMG.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, pretende que seja destinado no
mínimo 2 9,o da receita ordinária corrente para as universidades
estaduais UNIMONTES e UEMG, atendidas no Programa Estruturador
n°158.

A Emenda n° 47 à Constituição Estadual garantiu a vinculaçào de
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recursos no percentual de 2% da receita ordinária corrente do
Estado em favor das duas universidades estaduais, por meio do
acréscimo dos § 1 o e 2 ao art. 199 e da alínea "f" ao inciso IV do art.
161. No entanto, em meados de 2002 foi argüida a
inconstitucionalidade formal desses dispositivos por ofensa ao
disposto no art. 165, III, da Constituição Federal, que dispõe serem de
iniciativa do Poder Executivo os orçamentos anuais. Por efeito de
liminar, a eficácia dos referidos dispositivos foi suspensa e o mérito da
ação ainda não foi julgado.

Apesar de meritória a proposta, não pode ser objeto de inclusão no
Plano Plurianual matéria que se encontra "sub judice". Por outro lado,
é oportuno lembrar que a demanda mais urgente da UEMG, a
construção do "campus" de Belo Horizonte, em local próprio e
adequado ás atividades das unidades da Capital, é uma das metas
constantes do PPAG. Na apreciação da Proposta de Ação Legislativa
n° 250, foi apresentada emenda ao projeto de revisão com o intuito de
atualizar as metas físicas e financeiras do Programa 158 - Construção
do Campus de Belo Horizonte, visando a garantir que o Estado inicie
as obras de infra-estrutura e urbanização do terreno para a construção
das unidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta

de Ação Legislativa n° 249/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

25212004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 252/2004, de autoria do gabinete

da Deputada Maria Tereza Lara, sugere a ampliação dos programas
de segurança nas escolas.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n" 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende a ampliação dos programas
de segurança nas escolas.

A violência nas grandes metrópoles está cada vez maior e a
criminalidade atinge todos os setores de nossa sociedade. As escolas
também não estão livres dessa sina.

As causas da violência estão, é verdade, associadas a problemas
como miséria, fome, desemprego: no entanto, para especialistas no
assunto, como o escritor e antropólogo Luiz Eduardo Soares, é um
equívoco negligenciar as políticas de segurança pública e repressão à
criminalidade: "Os sintomas também precisam ser combatidos, pois
eles também 'matam o doente". Além disso, como argumenta Soares,
não é possível esperar de braços cruzados a solução de todos os
problemas socioeconômicos para se ter segurança. Temos de
conceber, divulgar, defender e implantar uma política de segurança
pública, sem prejuízo da preservação de nossos compromissos
históricos com a defesa de políticas econômico-sociais. Os dois não
são contraditórios."

Diante da evidente responsabilidade do Estado para com a
segurança de seus cidadãos - e em particular com a de crianças e
adolescentes nas escolas públicas -, o Plano Plurianual de Ação
Governamental do Estado de Minas Gerais, para o período 2004-
2007, privilegia diversas ações de segurança nas escolas.

A Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais - PMMG - e com as Secretarias de
Desenvolvimento Social e Esportes e de Segurança, vem
conseguindo resultados positivos com programas como o Fica Vivo e
o Atendimento Escolar a Jovens Infratores.

Somente para a Ação P763 - Escola Viva Comunidade Ativa, que
integra o Programa Estruturador Melhoria e Ampliação do Ensino
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Fundamental e tem por finalidade preparar as escolas públicas de
ensino fundamental desse nível de ensino, situadas em área de alta
vulnerabilidade social, para melhor realizar o processo educativo,
estão previstos está prevista a aplicação de R$13.976.000,00, para
em 2005. Serão atendidas, 157 escolas em 2005, e a meta de
atendimento no período de 2006/2007 é de 314 escolas, com aporte
financeiro de R$27.852.000,00.

Segundo informações do Gestor do Programa Estruturador
Expansão do Ensino Médio. 24 companhias da PMMG atuam nas
rondas escolares e foram recentemente adquiridas 22 viaturas
destinadas à vigilância escolar.

Diante dessas constatações, conclui-se que a ampliação dos
programas governamentais previstos e em andamento, com o objetivo
de fortalecer a segurança nas escolas, conforme sugerido pelo
gabinete da Deputada Maria Tereza Lara. deverá ser proposta na
forma de emendas ao orçamento.

Observe-se que o art. 50 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do PPAG, estabelece que "as alterações de título,
produto e unidade de medida de ação orçamentária que não
impliquem modificação de finalidade e objeto poderão ser efetuadas
por meio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, mantido o
respectivo código.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 252/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

266/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 266/2004, de autoria da

Associação dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG -, sugere a criação
de um Centro de Referência da Música.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
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disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende seja destinado espaço para
criação de um Centro de Referência da Música, por meio de
alterações no Programa Estruturador Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde.

O Complexo Cultural Praça da Liberdade prevê a implantação de um
complexo de atividades culturais, educacionais e de turismo cultural
na Praça da Liberdade e a demanda apresentada pela entidade de
criação desse Centro de Referência da Música está em harmonia com
o disposto no Decreto n° 43.263. de 2003, que institui a Comissão
Especial de Estudos do Centro Cultural da Praça da Liberdade e dá
outras providências. O citado decreto ressalta a necessidade de
valorizar e estimular as manifestações culturais da comunidade
mineira, bem como a de ampliar os meios de acesso à cultura e de
criação de espaços públicos equipados para a formação e difusão das
expressões artístico-culturais.

Dessa forma. verifica-se, pelos princípios do projeto, que as
atividades afeitas às diversas formas de expressão artística teriam
espaço para seu desenvolvimento no centros culturais a serem
implantados no conjunto dos prédios do Corredor Cultural. No entanto,
há uma carência, por parte da sociedade, de maior divulgação dos
critérios de ocupação e exploração dos imóveis.

Dessa maneira, sugerimos a apresentação de requerimento
solicitando informações ao Poder Executivo sobre a utilização que
será dada aos imóveis que integram o Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação
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Legislativa n° 266/2004 na forma do requerimento apresentado.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

267/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 267, de autoria do Movimento

Negro Socialista, PSB-MG, sugere a criação de espaços para
apresentação de grupos musicais e corais.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação n° 1 - Cultura e Turismo -, pretende sejam criados espaços
para apresentação de grupos musicais e corais, por meio de
alterações no Programa Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa
do Conde.

Na apreciação da Proposta de Ação Legislativa n° 266/2004, foi
sugerido requerimento solicitando ao Governador do Estado
informações sobre os critérios de ocupação previstos para os prédios
que integram o Corredor Cultural.

Consideramos, dessa forma, que o encaminhamento dado à
Proposta de Ação Legislativa n° 266/2004 satisfaz à demanda
apresentada pela proposta em estudo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 267/2004.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

268/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 268/2004, de autoria do Instituto

de Arquitetos do Brasil de Minas Gerais - IAB -MG -. sugere que fique
assegurado que os prédios públicos incluídos no Projeto Corredor
Cultural não sejam privatizados. a fim de manter-se o caráter
simbólico da Praça da Liberdade como espaço de poder
compartilhado entre povo e Governo.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo, pretende assegurar a não-privatização
dos prédios públicos incluídos no Corredor Cultural Praça da
Liberdade - Casa do Conde.

Parte das ações a serem implementadas no Corredor Cultural Praça
da Liberdade - Casa do Conde se dará por meio de parcerias público-
privadas, que constituem contratos de colaboração entre o Estado e o
particular, nos termos estabelecidos em cada caso. em edital.

Propomos a apresentação de requerimento solicitando a restrição à
aplicação do inciso IV do art. 15 da Lei n° 14.868, de 2003, nos
contratos de parcerias público-privadas que tenham por objeto o
Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde. Atendido o
requerimento, estará vedada a transferência de bens móveis e
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imóveis como remuneração ao parceiro privado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 268/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

270/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 270/2004, de autoria do Instituto

de Arquitetos do Brasil de Minas Gerais - IAB - MG, sugere que as
versões do projeto Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do
Conde sejam apresentadas ao IAB.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, 'a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende a apresentação prévia dos
projetos do Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde ao
IAB - MG.

O Decreto n° 43.263, de 2003, instituiu Comissão Especial de
Estudos do Centro Cultural da Praça da Liberdade com o objetivo de
planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e acompanhar a
execução do projeto de criação de um centro cultural a ser abrigado
pelo conjunto arquitetônico dos prédios públicos localizados na Praça
da Liberdade, em Belo Horizonte.

0 inciso VIII do art. 2° do citado decreto prevê, na composição da
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referida comissão, a participação de um representante do IAB.
Dessa maneira, o IAB poderá manifestar-se e interferir nos critérios de
ocupação e uso do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, de
modo a preservar as características e a harmonia dele.

Não obstante a participação do IAB-MG na Comissão Especial,
propomos a apresentação de requerimento solicitando o envio dos
projetos referentes ao Programa Corredor Cultural à apreciação desse
Instituto, a fim de se prevenirem eventuais equívocos e se propiciar
um planejamento mais democrático à execução dos projetos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 27012004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

271/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 271/2004. do Sr. Bruno Augusto

Almeida Santos, sugere que o espaço da Praça da Liberdade seja
utilizado como palco de exposição cultural, para dar oportunidade a
diferentes grupos se apresentarem.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que o espaço da Praça da
Liberdade seja aproveitado como palco de exposição cultural, para
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possibilitar a apresentação do trabalho de diferentes grupos, por
meio de alterações no Programa Estruturador Corredor Cultural Praça
da Liberdade - Casa do Conde.

O conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade,
compreendendo seus jardins, alamedas, lagos, fontes, monumentos e
prédios de valor histórico e artístico, foi tombado pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-
MG. O tombamento é uma das formas de proteção do patrimônio
cultural e deve ser associado a normas urbanísticas adequadas,
consolidadas nos planos diretores e leis municipais de uso do solo.

Visando à preservação dos conjuntos de valor histórico, cultural e
paisagístico, o Município de Belo Horizonte estabeleceu na Lei n"
7.165. de 1996, que institui o Plano Diretor do Município de Belo
Horizonte, as diretrizes de proteção da memória e do patrimônio
cultural. Tais diretrizes devem ser aplicadas preferencialmente na
serra do Curral, em suas proximidades e em alguns conjuntos
urbanos, entre esses a Praça da Liberdade e a Avenida João Pinheiro.

O aproveitamento da Praça da Liberdade para apresentação de
grupos culturais condiciona-se, portanto, às diretrizes de proteção e
preservação do patrimônio histórico definidas pela Prefeitura da
Capital, no âmbito de sua competência.

Dessa forma, não recomendamos o acatamento da proposta em
análise, por entendermos que seu objeto não é pertinente ao PPAG,
além de inserir-se no rol de competências municipais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 271/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

272/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 27212004, de autoria da Sra. Edna

Maria Leal, sugere a inclusão da Casa do Conde no Projeto
Estruturador n° 8, Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do
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Conde.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a" c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho nu 1 -
Educação, Cultura e Turismo -' pretende seja incluída a Casa do
Conde de Santa Marinha no Corredor Cultural Praça da Liberdade -
Casa do Conde.

O conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Rui Barbosa. do
qual faz parte a Casa do Conde de Santa Marinha, foi tombado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA-MG. Essa construção pertence ao espólio da Rede Ferroviária
Federal e teve, por solicitação do IEPHA-MG, com o apoio da Câmara
dos Vereadores, sua comercialização condicionada como 'venda
qualificada', pela qual parte dos imóveis adquiridos por leilão terão,
obrigatoriamente, que abrigar espaços para fins de utilização cultural.
Problemas de ordem jurídica estariam dificultando a inserção da Casa
do Conde na abrangência do projeto estruturador.

Dessa maneira, sugerimos que seja apresentado requerimento ao
Secretário de Estado de Cultura solicitando informações acerca de
possíveis projetos de proteção e revitalização da Casa do Conde de
Santa Marinha e seu entorno, uma vez que, segundo informações do
Gerente Executivo do Programa Corredor Cultural, o prédio não mais
integraria as ações do referido programa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 272/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

275/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 275/2004, de autoria da comissão

de representação do fórum técnico Cultura: Política e Financiamento,
sugere a destinação de 1% do orçamento do Estado para a Secretaria
de Estado de Cultura.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo, pretende que 1% das receitas do
Estado sejam alocadas no setor de cultura.

A destinação de percentual fixo de investimento estatal na área da
cultura, a exemplo do estabelecido atualmente para as áreas de
educação e saúde, é uma reivindicação que tem alcançado amplitude
nacional. A discussão iniciou-se com a defesa, por parte do atual
Ministro da Cultura, da aplicação do índice de 1 1/6 do orçamento da
União para o setor, com respaldo na importância das manifestações
culturais na geração de divisas. Este seria também o percentual
mínimo recomendado pela UNESCO para investimento na área por
governos federais.

A adesão à idéia, no âmbito de instituições públicas e privadas em
todo o País, vem imbuída da tentativa de disseminar a compreensão,
por toda a sociedade, da conexão íntima entre cultura e
desenvolvimento. O setor movimenta, no Brasil, mais de 1% do
Produto Interno Bruto - PIB - e gera, para cada R$1.000.000,00



investido, 160 postos de trabalho, segundo pesquisa realizada
pela Fundação João Pinheiro em 1997. Trata-se de um setor vital em
países emergentes que pretendem estimular a produção e a
valorização de sua cultura própria, e não apenas o consumo de
conteúdos culturais importados.

Em Minas Gerais, o percentual médio de aplicação de recursos
públicos em cultura é ainda menor do que o verificado em nível
federal. Enquanto a União aplica em torno de 0,3°/o das receitas no
setor, a alocação, em nosso Estado, não alcança 0,2%, investimento
que se mostra insuficiente para a consecução de políticas públicas
consistentes na área de cultura.

Constata-se, dessa forma, que a proposta está bem sintonizada com
as demandas e tendências verificadas na atualidade. Não obstante o
seu valor intrínseco, é forçoso reconhecer que, em virtude do grande
esforço atualmente realizado para soerguimento das finanças do
Estado, não configuraria medida recomendável uma vinculação de
recursos públicos na ordem que se propõe: aproximadamente
R$116.000.000,00, tomando-se como base valores correspondentes à
receita corrente ordinária previstos na proposta orçamentária para
2005.

Em suma, a proposta em apreço aponta uma irrepreensível vertente
política a ser seguida pelo poder público e reflete os anseios da
sociedade, haja vista a intensa mobilização dos participantes do fórum
técnico Cultura: Política e Financiamento, realizado na Assembléia
Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, para
a sua aprovação.

Reconhecemos, entretanto, que a concretização da proposta só
poderá ocorrer de forma gradativa. Por outro lado, ratificamos que a
criação do Fundo Estadual de Cultura, outra proposta que se destacou
no fórum e que conta com o apoio desta comissão, seria, nesse
momento, uma política mais adequada e tempestiva, um
importantíssimo passo, enfim, na consecução da meta de
investimento desejável e necessária para o desenvolvimento da
política cultural em nosso Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 275/2004.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

277/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 277/2004. de autoria da Comissão

de Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento, sugere a garantia orçamentária para a efetiva
implantação do Fundo Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica,
criado pela Lei n° 12.336. de 1996, de 5/11/96, para que exerça seu
papel de fomentador privilegiado da atividade cinematográfica no
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende a efetiva implantação do
Fundo Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica - FEIAC.

O referido Fundo foi criado por iniciativa do Governador Eduardo
Azeredo com o objetivo de incentivar e apoiar financeiramente o
cinema como atividade econômica e como forma de promoção de
desenvolvimento social e cultural do Estado. No entanto, permanece
inoperante desde sua criação, não tendo sido a lei que o constituiu
regulamentada pelo Poder Executivo até o presente momento.

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Estado da
Cultura, não há concordância por parte dos potenciais beneficiários
acerca das regras que regem o funcionamento do Fundo, o que
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estaria dificultando sua utilização. O FEAIC é um fundo rotativo, e
seus recursos devem ser aplicados sob a forma de financiamento
reembolsável. Portanto, trata-se menos de assegurar recursos
orçamentários do que de rever os critérios legais para que o Fundo
possa efetivamente cumprir a finalidade para o qual foi criado.

Assim, sugerimos que esta Comissão acate a proposta em tela, na
forma de aprovação de requerimento solicitando ao Poder Executivo
que proceda à revisão dos critérios de funcionamento do FEIAC, em
conjunto com representantes dos grupos da sociedade civil
interessados, com o intuito de possibilitar a sua efetiva implantação.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 277/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

283/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 283/2004, de autoria da Terra dos

Pássaros Produções Artísticas, Fórum Mineiro de Participação
Popular e Associação dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG -.
sugere a revisão dos valores pagos a título de pró-labore para
atividades culturais, de forma a torná-los condizentes com a formação
de técnicos e professores do setor cultural.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.
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A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1

- Educação, Cultura e Turismo -, pretende que sejam revistos os
valores pagos a título de pró-labore para atividades culturais.

O teor da proposta é inespecífico, o que dificulta uma análise
apurada. Ainda assim, entendemos não ser matéria pertinente ao
Plano Plurianual de Ação Governamental nem à legislação que regula
a concessão de incentivos fiscais para fomento da produção cultural.
Valores pagos a título de pró-labore, em razão de serviços prestados
em qualquer ramo de atividade, são pactuados pelas partes
envolvidas.

Por esses motivos, não vislumbramos a possibilidade de acatar a
proposta em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 283/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

284/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 28412004, da Secretaria de

Estado de Educação de Minas Gerais, sugere a continuidade da
avaliação e revisão periódica do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, por meio de audiências públicas, com a
participação direta da sociedade.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI. "a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
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como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, pretende seja feita avaliação e revisão
periódica do PPAG, por meio de audiências públicas, com a
participação direta da sociedade.

A Lei Estadual n° 15.033, de 20/11/2004, que estabelece o PPAG
para o período de 2004 a 2007, em seu art. 30 dispõe que a exclusão
ou alteração de programas constantes no PPAG serão propostas pelo
Poder Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual. Este, de
acordo com o § 2° do art. 40 da citada lei, será discutido em cada
exercício, em audiências públicas realizadas conjuntamente pelos
Poderes Executivo e Legislativo, preferencialmente de forma
regionalizada.

Dessa maneira, a demanda apresentada pela Secretaria de Estado
de Educação na Proposta de Ação Legislativa n° 284/2004 já está
atendida.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 284/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

286/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 286/2004, de autoria da entidade

Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda.. do Fórum Mineiro de
Participação Popular e da Associação Artística dos Músicos de Minas
Gerais, sugere a alocação de recursos para o desenvolvimento de
atividades culturais. esportivas, científicas e de lazer direcionadas
para estudantes e para a comunidade local.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
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10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que sejam alocados recursos
para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, científicas
e de lazer direcionadas para os estudantes e para a comunidade local.

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e a lei
orçamentária prevêem diversos programas e ações que objetivam
possibilitar o acesso às atividades artísticas, culturais, esportivas e de
lazer, por intermédio de órgãos das administrações direta e indireta do
Estado.

A Secretaria de Estado de Cultura e entidades vinculadas promovem
a democratização das atividades artísticas e culturais, por meio da
facilitação do acesso à informação cultural, e incentivam os municípios
a implantar e a dinamizar espaços culturais.

A Secretaria de Estado de Educação, por sua vez, estimula a
preparação para o trabalho e para o protagonismo juvenil e
desenvolve ações que pretendem subsidiar escolas para a utilização
de novas tecnologias por meio do Projeto Escolas em Rede. Com  o
Projeto Escola Viva e Comunidade Ativa, pretende preparar as
escolas públicas situadas em área de alta vulnerabilidade social para
melhor realizar o processo educativo com a oferta de atividades de
lazer, esportes e de trabalho capazes de envolver toda a comunidade.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, além
de promover a integração pelo esporte e de incentivar o desporto
comunitário e de lazer, oferece apoio técnico aos municípios e às
entidades na implementação da política de assistência social, fomenta
a geração de ocupação e renda e promove a inserção de jovens no
mercado de trabalho. O Projeto Curumim visa a proporcionar às
crianças carentes desenvolvimento físico, emocional, social,
intelectual e afetivo.

Por fim, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia promove a
inclusão digital por meio da criação de Centros Vocacionais
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Tecnológicos, de informatização de centros comunitários e locais
públicos, com a implementação de telecentros e unidades móveis de
inclusão digital.

Dessa maneira, não vislumbramos a possibilidade de acatar a
Proposta de Ação Legislativa n° 286/2004, apesar de meritória, uma
vez que seu objeto já se encontra atendido por diversos programas e
ações implementados pelo Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 286/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

287/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 287/2004, de autoria da União

Estadual de Estudante de Minas Gerais - UEE-MG - e do Sindicato
dos Professores do Estado de Minas Gerais, sugere a aplicação anual
de, no mínimo, 1% da receita ordinária corrente em amparo e fomento
à pesquisa.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI. "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que seja aplicado a cada ano
um mínimo de 1% da receita corrente em amparo e fomento à
pesquisa.
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O art. 212 da Constituição Estadual prevê que o Estado atribuirá

à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - dotações e recursos necessários ao amparo e fomento à
pesquisa, correspondentes a lo/o, no mínimo, da receita orçamentária
corrente ordinária do Estado, que será repassado em parcelas
mensais equivalentes a 1/12. no mesmo exercício. Esses recursos
serão destinados prioritariamente a projetos que se ajustem às
diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT - e que sejam definidos como essenciais ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, e à reestruturação
da capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa do
Estado.

Apesar do dispositivo constitucional citado, segundo relatório técnico
da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do
Estado do Tribunal de Contas do Estado, de 2003, as transferências
financeiras finais efetuadas pelo Estado são apenas escriturais.
Somente após o encerramento do exercício, apura-se o montante
devido e efetua-se a complementação do repasse, apenas para
cumprir o dispositivo constitucional, e torná-lo imediatamente
indisponível. Este procedimento resulta no registro da obrigação do
Tesouro estadual para com a FAPEMIG.

A baixa das obrigações do Tesouro com a FAPEMIG tem
fundamento no art. 38 da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 14.371,
de 2002, que determina a reversão ao Tesouro Estadual do superávit
financeiro das autarquias e fundações ao final do exercício. Esses
procedimentos já foram questionados pela Assessoria Jurídica da
Fundação e estão ainda pendentes de parecer a ser exarado pela
Advocacia-Geral do Estado.

De qualquer maneira, apesar de legalmente cumprido o repasse dos
recursos, estes não chegam ao seu destino e não cumprem o seu
papel de amparar e fomentar a pesquisa no Estado de Minas Gerais.

Dessa maneira, propomos a apresentação de requerimento
solicitando ao Governador do Estado que regularize os repasses de
recursos financeiros à Fundação de Amparo e Fomento à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, no valor de, no mínimo, 1% da
receita ordinária corrente, a ser repassado em duodécimos, como
determina a Constituição do Estado.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 287/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

300/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 300/2004, de autoria da Comissão

de Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento, sugere a criação de um sistema de informações
culturais, de forma a alimentar um banco de informações e um
programa de divulgação de valores culturais, considerando a
densidade e a diversidade cultural do Estado, através da Rede Minas,
Rádio Inconfidência e criação de uma revista.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer. nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004. audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação. Cultura e Turismo -, pretende a criação de um sistema de
informações culturais no Estado.

A Ação P308 - Gerenciamento da Informação Cultural, vinculada ao
Programa 0093 - Acesso ao Conhecimento e à Informação Cultural,
sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura, tem a
finalidade de atender à sociedade em suas necessidades de acesso à
informação cultural, com dados gerenciados pela Superintendência de
Ação Cultural.
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Da mesma forma, o objetivo do Programa Transmissão da

Programação Cultural, sob a responsabilidade da Fundação TV Minas
Cultural e Educativa, é difundir as políticas públicas integrando os
municípios, divulgando a cultura mineira e promovendo a educação
suplementar. A difusão cultural encontra-se também no escopo de
atividades de radiodifusão da Rádio Inconfidência.

Por esses motivos, consideramos que a proposta em tela já está
contemplada nas ações do PPAG acima citadas.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 300/2004.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

311/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 311/2004, da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares, sugere ações de incentivo à
criação e ampliação de Conselhos Comunitários de Segurança
Pública, com autonomia para participar da elaboração de políticas de
segurança pública.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em exame, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, sugere incentivar a criação e
ampliação de Conselhos Comunitárias de Segurança Pública -
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CONSEPS -, com autonomia para participar da elaboração de
políticas de segurança pública. Considerando a importância da
participação da sociedade para a formulação de políticas públicas,
especialmente políticas de segurança pública, decidimos por acatá-la
por entendermos que os CONSEPS podem colaborar sobremaneira
para o combate à violência, que tem alcançado índices alarmantes em
nosso Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovaçao da Proposta de Ação

Legislativa n° 311/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

312/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 312/2004, da Rádio Comunitária

Ativa FM 107,9, sugere a revitalização das escolas profissionalizantes
pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em conjunto com o
Governo Federal, para qualificar jovens para o primeiro emprego.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer. nos termos do
disposto no art. 102. XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende sugerir que o Governo do
Estado de Minas Gerais, em conjunto com o Governo Federal,
revitalize as escolas profissionalizantes para qualificar jovens para o
primeiro emprego. Tendo em vista a importância do ensino



1-159
profissionalizante para a população, especialmente para os
jovens, como forma de capacitá-los para o mercado de trabalho.
decidimos por acatá-la.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 312/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

313/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 313/2004, de autoria da Fundação

CDL Pró-Criança, sugere a mobilização e envolvimento técnico em
parceria com a iniciativa privada, para somar esforços e competências
no combate à exclusão social, a exemplo das ações desenvolvidas
pela Fundação CDL Pró-Criança na capacitação de adolescentes. A
proposta sugere ainda uma ampla divulgação das ações, no esforço
de se evitar a politização dos envolvimentos.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende sugerir a mobilização e o
envolvimento técnico, em parceria com a iniciativa privada, para
somar esforços e competências no combate à exclusão social, a
exemplo das ações desenvolvidas pela Fundação CDL Pró-Criança na
capacitação de adolescentes. A proposta sugere ainda que essa



mobilização não seja utilizada com fins de propaganda político-
partidária. Por considerar importante a mobilização e a divulgação de
ações de responsabilidade social, resolvemos acatá-la, com a
apresentação de requerimento de envio de ofício ao Governador do
Estado, solicitando-lhe providências para a ampliação de parcerias
com entidades da sociedade civil, que visem à promoção da inclusão
social de parcelas da população do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 313/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

322/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 32212004, de autoria do CONSEP

124 Centro Sul BH, sugere a formação de parcerias com os
CONSEPS, para implantação de projetos e monitoramento da
aplicação de medidas socioeducativas a jovens em situação de risco.
como, por exemplo, projetos de criação de hortas comunitárias em
centros urbanos.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n" 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, sugere a formação de parcerias com
os CONSEPS, para implantação de projetos e monitoramento da
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aplicação de medidas socloeducativas a jovens em situação de
risco, como, por exemplo, projetos de criação de hortas comunitárias
em centros urbanos.

Analisando a referida proposta, entendemos que é fundamental a
formação de parcerias entre o poder público e a sociedade para o
desenvolvimento de projetos sociais.

A soma de esforços dos órgãos públicos e dos Conselhos de
Segurança Pública - CONSEPS -, poderá resultar na formulação e no
desenvolvimento de projetos que visem ao acompanhamento do
cumprimento de medidas socioeducativas aplicadas a jovens em
situação de risco.

A parceria sugerida, além do desenvolvimento de projetos ligados ao
cultivo de hortas, poderá significar uma ação de grande alcance para
incrementar o envolvimento da comunidade na educação de
adolescentes.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 322/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

323/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 323/2004, de autoria da

Associação Ambientalista Nature Vox, sugere a realização de um
plebiscito no Município de Ribeirão das Neves para que a população
defina se concorda ou não com a construção de presídios no
município.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
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sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências.
Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social - pretende que se realize um plebiscito
no Município de Ribeirão das Neves, para que a população se
manifeste quanto à construção de unidades prisionais ou
penitenciárias na localidade.

Ao analisarmos a referida proposta, constatamos que existem
resistências por parte de alguns segmentos da sociedade no que se
refere à instalação de unidades prisionais no Município de Ribeirão
das Neves.

Por entendermos que todas as ações do Estado, numa democracia
representativa, devem estar voltadas para os representados, legítimos
titulares dos mandatos outorgados a seus representantes, acatamos a
presente proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 323/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

347/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 347/2004, do Conselho de

Segurança Pública - CONSEP - Centro-Sul de Belo Horizonte, sugere
a unificação dos cadastros nas associações e conselhos de bairros,
para melhor divulgação, visto que muitos atuam no "Minas sem Fome"
sem que o Estado saiba de suas ações.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e



10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1 .893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências.
Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social, pretende unificar cadastros de entidades
da sociedade civil, com o objetivo de maior divulgação e formação de
parcerias no desenvolvimento de ações comuns entre o Estado e
essas entidades com vistas ao combate à fome e à promoção da
segurança alimentar, o que julgamos factível e relevante.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pelo acatamento da Proposta Legislativa

n° 347/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

350/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 350/2004, de autoria da

Associação Ambientalista Naturae Vox, sugere a elaboração, pela
EMATER, de uma política de desenvolvimento de nutrição, agricultura
e criação de pequenos animais voltada para os grandes centros
urbanos, objetivando a maximização do uso de recursos. Sugere
ainda, a mobilização de ONGs para participarem dos projetos.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe. apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social, se insere no Programa Minas Sem
Fome (um subprograma do Fome Zero) em parceria com a sociedade.
A proposta se reveste de relevância na medida em que poderá
oferecer opções nutricionais, principalmente, à população de baixa
renda: por isso decidimos acatá-la.

A EMATER tem por filosofia de trabalho orientar o processo
econômico, social e ambiental no meio rural, centrado na
transformação de sua realidade, por meio de ações educativas
direcionadas aos produtores rurais, a suas famílias e a suas formas
associativas, coordenando e executando programas e projetos que
promovem a produção agropecuária e o bem-estar social, com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida da população rural.

Ao propor que as ações da EMATER se desenvolvam, também,
para transformar a realidade das populações metropolitanas, em
parceria com organizações não governamentais, cria-se uma opção
importante de política alimentar para populações urbanas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 350/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

408/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 408/2004, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, sugere o estabelecimento de
parcerias com fundos de pensão. como Forluz, Petro, Previ e Sadia.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
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10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Planejamento e Gestão, pretende o estabelecimento de parcerias com
os fundos de pensão no Programa Estruturador n° 0378. Parcerias
Público-Privadas no Estado de Minas Gerais.

O Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, regido pela Lei
n° 14.868, de 2003, destina-se a disciplinar e promover contratos de
colaboração entre o Estado e o particular, por meio dos quais o ente
privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra,
serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da
gestão das atividades deles decorrentes. De acordo com o art. 12 da
citada norma, os instrumentos de parceria público-privada reger-se-ao
pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços
públicos, de licitações e contratos e atenderão as exigências ali
previstas.

Como uma entidade fechada de previdência complementar, também
conhecida como fundo de pensão, é uma empresa privada, compete à
respectiva administração decidir sobre seus investimentos, de acordo
com sua patrocinadora e seus participantes.

Ao Estado cabe prestar todos os esclarecimentos necessários sobre
o programa para que as empresas privadas, inclusive os fundos de
pensão. se interessem pelo assunto e se disponham a firmar tal
parceria com a administração pública. Essa ação está prevista no
PPAG como P634 - Criação do ambiente PPP no Estado.

Assim sendo, julgamos conveniente a apresentação de
requerimento ao Presidente desta Comissão para a realização de
audiência pública sobre o assunto, quando serão convidados os
representantes de empresas, especialmente dos fundos de pensão,
para se discutir o arcabouço regulatório e fiscalizador do Programa de
Parcerias Público-Privadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação



Legislativa n° 408112004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

413/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 413/2004, de autoria da

Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, sugere o
estabelecimento de prioridade no P354 (Adoção do Novo Modelo de
Parceria) para as entidades voltadas à ação cultural e que tenham
como objetivo a inclusão social através da educação artística.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Planejamento e Gestão, pretende seja dada prioridade às entidades
voltadas para a ação cultural que tenham como objetivo a inclusão
social por meio da educação artística, na ação P354 - Adoção de
Novo Modelo de Parceria na Execução de Políticas Públicas, no
Programa Estruturador n° 0271, Choque de Gestão / Pessoas,
Qualidade e Inovação na Administração Pública.

Inicialmente, cabe ressaltar que tal proposta está direcionada a uma
ação mantida no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e
não àquelas destacadas no Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004,
que dispõe sobre sua revisão para o período 2005-2007.

A Lei n° 14.870, de 2003, dispõe sobre a qualificação, pelo Estado,
de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como



Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. O
art. 4° da referida norma impõe a observação do princípio da
universalidade e dos requisitos por ela instituídos e. o parágrafo único,
acrescenta que a entidade deverá comprovar a execução direta de
projetos, programas ou planos de ação relacionados com as áreas de
atividade descritas nos incisos desse dispositivo ou com a prestação
de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins
lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Além dos documentos exigidos pelo art. 50 da Lei n° 14.870, é
importante destacar que a qualificação deverá ser solicitada pela
entidade interessada ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, cabendo-lhe sobre ela decidir no prazo de 30 dias, conforme
dispõem os arts. 70 e 8°.

Assim sendo, não pode a administração pública estabelecer
prioridades, pois correria o risco de deixar de qualificar entidades que
atuam em outras áreas, prejudicando, em última análise, a população
por privá-la de serviços públicos tão importantes quanto o priorizado.

Assim sendo, julgamos conveniente o encaminhamento de ofício ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ressaltando a
preocupação apresentada pela entidade e a importância da
qualificação como OSCIP de entidades voltadas para a ação cultural,
especialmente, para a inclusão social por meio da educação artística.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 413/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
423/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 423/2004, de autoria da
Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva, do Conselho
Estadual de Segurança Pública, do Núcleo de Prevenção e
Recuperação do Menor e da Estrutura Familiar, sugere a elaboração
de um diagnóstico sobre a execução do Programa "Inclusão Digital",
buscando as causas da insuficiência de espaço físico para esse



programa, especialmente no Município de Belo Horizonte.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta

a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102. XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que seja elaborado
diagnóstico sobre a insuficiência de espaço físico para a implantação
do Programa "Inclusão Digital", em especial no Município de Belo
Horizonte.

O Projeto Estruturador n° 15 - Inclusão Digital, de responsabilidade
da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, tem por objetivo
promover a alfabetização digital e a universalização do uso da
Internet. Esse programa prevê a implementação de Centros de
Excelência em Tecnologia, do Portal da Cidadania, do Projeto Gestão
Municipal Empreendedora, dos Centros Vocacionais Tecnológicos.
Além disso, contará com a implantação de banco de dados social,
com a informatização de centros comunitários e locais públicos, de
hospitais, de centros de saúde e postos de saúde, bem como de
unidades móveis para inclusão digital e para promoção da
alfabetização digital. A meta é cobrir com as ações previstas no
programa 106 municípios até 2006, entre eles o Município de Belo
Horizonte.

Para o programa ser implementado, o Estado necessita realizar
parcerias com as Prefeituras Municipais e o Governo Federal. Sua
gestão, portanto, requer um esforço conjunto, que está sendo
empreendido gradativamente. A afirmação de que há insuficiência de
espaços na Capital para a execução do programa é precoce, haja
vista que este ainda não completou um ano de funcionamento e as
ações estão previstas para serem implementadas até o ano de 2007.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de
Ação Legislativa n° 423/2004.

Saia das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE

2004

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 95' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA, EM

23/11/2004
Presidência dos Deputados Gil Pereira e Laudelino Augusto

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presenças -
Destinação da interrrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Antônio Passos - Palavras do Sr.
Coordenador - Palavras do Sr. João Urbano Cagnin - Palavras do Sr.
João Guimarães Abner Júnior - Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas -
Palavras do Sr. Mauro da Costa VaI - Palavras do Secretário José
Carlos Carvalho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho.
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais: João Urbano Cagnin. Coordenador do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional, representando o Ministro do
Desenvolvimento e da Integração Nacional, Ciro Gomes; Deputado
Antônio Passos, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe e da CIPE São Francisco: Deputado Laudelino Augusto.
Coordenador da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
das Aguas e coordenador dos trabalhos: Deputado Doutor Ronaldo,
Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente; Deputado Fábio
Avelar, membro da CIPE São Francisco e da Frente Parlamentar em
Defesa das Aguas; João Guimarães Abner Júnior, professor da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do
Ambiente; Mauro da Costa VaI, Coordenador-Geral do Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: Deputado
Augusto Bezerra, da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe:
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Deputado João Bonfim, da Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia; Deputado Francisco Tenório, da Assembléia Legislativa do
Estado de Alagoas; e Warmillon Fonseca Braga, Prefeito Municipal de
Pirapora.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - Registramos a presença em Plenário dos

Prefeitos Mauro César Sales Cordeiro, de lbiai; Clarismundo Alves
Ferreira, de Luislândia; Aíiton Santana, de Mamonas; Carlos Mário, de
Francisco Dumont; José Humberto, de Jequitaí: Dênio Simões, de São
Romão; Reinaldo Teixeira, de Capitão Enéias; Juracy Freire, de
Porteirinha, assim como dos Vice-Prefeitos e Vereadores presentes.
Registramos, ainda, a presença do Exmo. Sr. Cairo Manoel de
Oliveira, Prefeito de São Roque de Minas, município onde está a
nascente do rio São Francisco. Ele também é membro titular do
Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e Diretor da
Associação Mineira de Municípios - AMM.

Destinação da Interrrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários

à realização do Ciclo de Debates Em Defesa do Rio São Francisco.
Palavras do Sr. Presidente

Quando chegou ao Palácio do Planalto, em janeiro de 2003, o
Presidente Luís Inácio Lula da Silva trazia a expectativa de que iria
governar orientando-se pelas necessidades e pela vontade da
população. Isso implicava disposição para o diálogo e para a
transparência nas ações de Governo, especialmente em assuntos
polêmicos e que envolvessem o futuro de milhões de brasileiros.

A intenção do Governo Federal - explicitada em declarações do
próprio Presidente e de alguns de seus principais assessores,
principalmente o Ministro Ciro Gomes - de iniciar as obras de
transposição das águas do rio São Francisco no próximo ano contraria
a esperada disposição para o diálogo, visto que tais obras, que já
estiveram em pauta diversas vezes, no decorrer da história brasileira,
encontram resistência em grande parte dos estudiosos do tema e da
população a ser atingida.

Não se trata, nessa resistência, de ausência de sensibilidade para
com o drama de parcela do povo nordestino, que, segundo se alega,
não teria recursos hídricos suficientes para atender a suas
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necessidades. Todos somos solidários com essa população,
castigada há tanto tempo pelo flagelo da seca. frustrada tantas vezes
por promessas não cumpridas.

Trata-se, sim, de analisar a questão em sua totalidade. De
assegurar que o projeto da transposição não traga conseqüências
negativas maiores que seus possíveis benefícios. Conseqüências
como o comprometimento da sobrevivência do São Francisco - já
minguado e assoreado em grande parte de seu curso e o
empobrecimento ainda maior das populações ribeirinhas.

O rio da unidade nacional, orgulho dos cinco Estados por onde
passa, da serra da Canastra até o oceano Atlântico, cantado em verso
e prosa por tantos poetas e trovadores, fonte de sustento e de valores
culturais para os habitantes dos mais de 500 municípios que percorre,
por mais de 2.700km, não pode ser transformado em rio da desunião
nacional.

O bom-senso recomenda que a transposição não seja aprovada em
uma única reunião do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, no
próximo dia 30, em Brasília, depois de ter sido rejeitada em encontros
regionais em todos os Estados banhados pelo rio, incluindo a
assembléia do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco,
realizada no mês de outubro, em Salvador, onde o projeto teve maciça
reprovação.

Instituído por decreto da Presidência da República, o Comitê da
Bacia do São Francisco - do qual participam representantes do próprio
Governo Federal, dos Governos Estaduais, das Prefeituras, de
empresas consumidoras de água, de universidades, de associações
profissionais e de organizações não governamentais ligadas ao meio
ambiente - deveria ser a instância decisiva de consulta sobre os
assuntos relativos ao rio, principalmente sobre um assunto tão
polêmico e de conseqüências tão imprevisíveis quanto a transposição.

O projeto do Governo Federal, da forma como está posto, também
não tem apoio da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - CIPE São Francisco -, constituída por Deputados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e que desde 1991
promove reuniões e estudos sobre a recuperação e a preservação da
referida bacia.
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Gostaríamos de registrar, a propósito, que a CIPE São

Francisco realizou na manhã de hoje, nesta Casa, uma reunião
extraordinária, de caráter emergencial, para tratar do projeto de
transposição. Agradecemos esse esforço a todos os Deputados de
Minas e dos demais Estados que participaram desse encontro,
especialmente ao nosso amigo Deputado Antônio Passos, Presidente
da Comissão e da Assembléia Legislativa de Sergipe.

Neste momento, é oportuno lembrar as palavras da Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, em um ciclo de debates realizado neste
Plenário, há exatamente um ano, para discutir a transposição: "O São
Francisco cuidou muito do Brasil. Agora é hora de o Brasil cuidar
melhor do rio". E também as palavras do Vice-Presidente da
República, o mineiro José Alencar Gomes da Silva: "Nenhuma
decisão sobre revitalização ou transposição será tomada sem consulta
ao comitê de bacia".

A Assembléia Legislativa de Minas, que há tantos anos prioriza a
questão dos recursos hídricos, por meio de seminários, fóruns
técnicos e ciclos de debates, das iniciativas da CIPE São Francisco e
das ações de sua Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
acredita que o caminho mais adequado para a solução de conflitos de
interesses, como o da transposição, é o do diálogo e da ampla
discussão com todos os setores envolvidos da sociedade.

No caso em questão, não nos parece que a sociedade brasileira
esteja devidamente esclarecida e convencida de que o projeto
proposto pelo Governo Federal resolverá os problemas do semi-árido
brasileiro, tanto do ponto de vista do fornecimento de recursos
hídricos quanto de seu desenvolvimento sustentável. Também não
parece estar certa de que o desvio das águas do rio deixará imunes
as populações ribeirinhas e o meio ambiente.

Esperamos que as exposições e os debates deste encontro nos
tragam os esclarecimentos necessários para tomarmos uma posição
mais consistente sobre o assunto e. principalmente, que sejam
considerados como subsídio pelas instâncias federais nas análises e
decisões sobre o rio, que tanto significa para o Brasil e
particularmente para Minas Gerais.

Agradecemos a presença das autoridades, dos expositores e de
todos os participantes deste ciclo de debates, com a esperança de
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que as informações e opiniões aqui apresentadas contribuam para
que uma decisão histórica como a que se refere ao futuro do São
Francisco seja respaldada na viabilidade técnica e econômica, nos
reflexos sociais, nas demandas e na vontade da população brasileira.

Por fim, gostaria de destacar que hoje, pela manhã, na reunião da
CIPE, foi feita uma moção de aplauso. (- Lê:) "Os participantes do
ciclo de debates Em Defesa do Rio São Francisco congratulam-se
com os jornais "Estado de Minas e Correio Braziliense' pela série de
reportagens que vêm publicando, desde o último domingo, sobre a
transposição do São Francisco, mostrando as incongruências do
projeto que o Governo Federal pretende implantar. Congratulam-se,
particularmente, com o repórter Bernardino Furtado e com o repórter
fotográfico Paulo de Araújo, que percorreram toda a extensão do rio
para fazer a matéria, registrando, com base em depoimentos e
constatações próprias, os inúmeros equívocos do projeto."

Deixo para a plenária essa moção de aplauso para que, ao final,
possamos colocá-la em votação. Os jornais "Estado de Minas' e
"Correio Braziliense" têm dado uma demonstração da defesa do rio
São Francisco. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Passos
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, representando neste ato o

Presidente da Assembléia de Minas Gerais e deste Ciclo de Debates;
Exmo. Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. Aécio Neves.
Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. João Urbano
Cagnin, coordenador do Projeto de Integração do Rio São Francisco
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, representando o
Sr. Ciro Gomes, Ministro do Desenvolvimento e da Integração
Nacional; Exmo. Sr. Deputado Laudelino Augusto, coordenador da
Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas:
Exmo. Sr. Deputado Doutor Ronaldo, Vice-Presidente da Comissão do
Meio Ambiente e de Recursos Naturais da Assembléia; Exmo. Sr.
Deputado Fábio Avelar, membro da CIPE São Francisco e da Frente
Parlamentar em Defesa das Aguas; Sr. João Guimarães Abner Júnior,
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Sra.
Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA; Sr. Mauro
da Costa Vai, Coordenador-Geral do Consórcio Intermunicipal da
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Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba; Deputados de Sergipe. da
Bahia, de Alagoas e de Minas Gerais, senhoras e senhores.

Desde o início da formação do Brasil, o rio São Francisco
desempenha importante papel na ocupação do nosso território. Os
primeiros estudos para o seu aproveitamento foram elaborados
durante o Império.

O rio São Francisco percorre 2.700km, desde a sua nascente na
serra da Canastra até a sua foz no oceano Atlântico, entre os
Municípios de Brejo Grande, em Sergipe. e Piaçabuçu, em Alagoas. A
sua bacia possui uma área de 640.000km 2 , ou seja, 64.000.000ha. A
sua vazão média é de 2.980m 3 por segundo, e a sua descarga anual é
de 94.000.000.000m3.

Todos sabemos que era um rio portentoso. Lamentavelmente
agredido e abandonado, o Velho Chico possui hoje as marcas da
deterioração, enfraquecido pelas agressões às suas matas ciliares e
transformado em depósito de dejetos de centenas de municípios
ribeirinhos. Carente de urgente recuperação, estão a receitar-lhe uma
sangria.

Já acreditei que a solução para os Estados do Nordeste obterem
água farta seria a transposição das águas do rio São Francisco, o que
dependeria apenas de vontade política. Essa conclusão, até certo
ponto, parece-nos verdadeira: porém, alerto veementemente que
sempre entendi que essa vontade política deveria atrelar-se
necessariamente às informações técnicas, confiáveis para a obtenção
dos resultados desejados.

A transposição das águas do rio São Francisco passou a ser um
tema polêmico. Aliás, não agora. Recentemente, o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, seguindo o mesmo passo do seu antecessor, ex-
Presidente Fernando, anunciou categoricamente que o seu Governo
faria a transposição.

Tenho em meu poder, e a maioria dos senhores conhece, farta
literatura sobre o assunto e importantes e abalizados documentos que
atestam tecnicamente a inviabilidade da transposição, sem que antes
o Velho Chico seja submetido a um vigoroso processo de
revitalização. E até curioso constatar, da forma como a questão é
abordada, num contexto um tanto inconseqüente, que ninguém se dá
conta da magnitude dos custos do projeto, tanto os financeiros, como



os imputados ao meio ambiente, parecendo que as pessoas
perderam o senso crítico para analisar as coisas. A questão deve ser
tratada em bases mais científicas. e não por decisões simplórias e
descabidas.

No meu modo de entender, alguns pontos devem ser levados em
consideração quando o assunto é a transposição das águas. O
primeiro diz respeito à intensa evaporação existente no Nordeste
semi-árido, que chega a alcançar patamares médios da ordem de
2.000mm anuais. Trata-se de um dado espantoso, se imaginarmos
uma lâmina de 2m de água a céu aberto, sugada anualmente pela
atmosfera, sem o mínimo uso, numa região onde a média
pluviométrica gira em torno de modestos 600mm anuais.

O segundo diz respeito ao consumo de energia para recalçar o
volume de água pretendido. De acordo com os dados do projeto, a
energia necessária para esse fim é equivalente àquela gerada em
Sobradinho, 1 .050mW: isso significa que é preciso ter uma
Sobradinho inteira, funcionando 24h por dia, para manter o sistema
operando satisfatoriamente.

O terceiro, talvez o mais importante, diz respeito à garantia de vazão
do rio que assegure a geração de energia elétrica e a irrigação em
suas áreas potenciais. O São Francisco é um rio que, no Nordeste
semi-árido, corre inteiramente sobre embasamento cristalino e, em
decorrência disso, todos os seus afluentes têm regime temporário.

Esse aspecto traz, como conseqüência, uma diminuição gradativa
de sua vazão ao longo do ano, dada a diminuição e até a interrupção
das vazões dos afluentes que fazem parte de sua bacia, agravada
pelo uso das águas na irrigação, que não têm retorno ao rio.

Diante do exposto, espera-se que as autoridades reflitam melhor
sobre a transposição do rio São Francisco, agregando a ela a questão
do gerenciamento regional integrado dos recursos ambientais, aí
incluindo o uso coerente de suas águas, como fator fundamental do
desenvolvimento da Região Nordeste, pois, de outra forma, a
transposição do rio São Francisco será um erro que poderá ser fatal.
E preciso ter na devida conta que a vontade de transpor as águas do
Velho Chico poderá trazer conseqüências de proporções desastrosas.

Sem desconsiderar a seriedade dos propósitos do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, não posso concordar com suas declarações ao
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afirmar que, de qualquer maneira, irá levar um pouco d'água para
os nordestinos que estão morrendo de sede, atitude que entendo
como mais uma alternativa política de convencimento da população
para um tema palpitante.

Já é mais do que sabido que as secas do Nordeste são periódicas e,
enquanto fenômeno natural, não há como combatê-las. Todavia, os
seus efeitos podem ser enfrentados com tecnologias apropriadas,
tornando possível a convivência do homem com o meio árido. Nesse
quadro de penúria hídrica, querer subtrair mais água do rio São
Francisco, tão debilitado por anos de agressão, para levá-la ao
Nordeste setentrional, é, na melhor das hipóteses. uma ação
inconseqüente, pois, certamente, não teremos água para atender a
tudo isso - geração, irrigação e abastecimento.

Ação muito mais coerente, quanto a esse aspecto, seria a de se
propiciar melhor gerenciamento do uso das águas das grandes
represas do Nordeste. Orós, no Estado do Ceará, por exemplo, que
possui 2.000.000.000m 3 de água, até hoje não justificou o porquê da
sua construção. As águas estão lá, evaporando, e não se conhece um
projeto de envergadura que justifique sua condição de maior represa
do Ceará. A represa Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte,
chega a ser um pouco maior que Orós, possui 2.200.000.000m 3 e
irriga os municípios de Açu e lpanguaçu. Na região, têm surgido vários
pólos interessantes de fruticultura.

Para evitar interpretações dúbias, seria mais interessante ao
Governo Federal rever seus conhecimentos sobre essa realidade
regional, com base nas informações técnicas existentes acerca desse
assunto, e desprezar opiniões e interesses puramente pessoais. Sem
revitalização, a transposição do rio São Francisco será um erro grave
e de conseqüências difíceis de serem avaliadas. Sergipe, na voz
unânime dos seus homens públicos, expressando os sentimentos
maiores do seu povo, posiciona-se, com fundamento e plena razão,
contrariamente à transposição, sem que antes haja a revitalização do
Velho Chico.

Hoje, no jornal "Estado de Minas", lemos a declaração do Secretário
de Agricultura do Ceará. Ele disse que lá há água em abundância e,
por isso, não precisa das águas do Velho Chico. Espero que o
Ministro Ciro Gomes, que tem batido fortemente nessa tecla, mude de
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idéia. Precisamos, sim, da revitalização do Velho Chico para
acabarmos com determinados problemas gerados ao longo de 500
anos, ou seja, desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais.
Sabemos que, durante esses 500 anos. as matas chiares dos nossos
rios foram devastadas, diminuindo assim a vazão do rio São
Francisco. Temos ainda problemas com o assoreamento e com os
esgotos sanitários. A partir de Belo Horizonte, 503 municípios
despejam seus esgotos no Velho Chico. Dentro de mais alguns dias,
teremos um grande canal de esgoto que irá de Belo Horizonte até a
foz do rio São Francisco, lá em Brejo Grande, Sergipe. Era o que tinha
a dizer. Obrigado.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Laudelino Augusto) - Sr. Presidente,

demais membros da Mesa, cidadãos e cidadãs mineiros e de outros
Estados que estão conosco, neste debate, aqui estamos pelo bem da
humanidade. Gosto de repetir essa frase da "Comuna de Paris", dita
há quase 150 anos, porque estamos aqui, de fato, pelo bem da
humanidade. Em defesa das águas, em defesa do São Francisco,
pelo bem da humanidade. Como dizia e nos alertou, no início da
colonização americana, o cacique Seattle, tudo o que fizerem à terra
farão aos filhos da terra. Eu diria, em relação às águas, tudo o que
fizerem às águas. farão aos filhos da terra. aos filhos do planeta, à
humanidade. Os indígenas também chamam a terra de mãe e
consideram os rios como sendo as veias por onde passa o sangue da
terra. Os rios são as águas que fecundam a terra para produção de
frutos, de alimento, de vida.

Por falar em veias e em sangue, nesta semana está sendo feita uma
campanha para doadores de sangue, de que muitas pessoas
precisam. E há muitas pessoas que podem fazer sua doação. São
várias as condições e os critérios para ser doador de sangue, como
idade, boas condições de saúde, não-infecção ou contaminação. Eu
mesmo já fui impedido de fazer uma doação por estar com rinite.
Embora em tratamento, tive de esperar para fazer minhas doações.

Estou aqui falando sobre essa campanha para fazer uma
comparação. Também os rios, para doarem parte de suas águas,
precisam estar em condições. O nosso São Francisco está sadio?
Está preparado em quantidade de águas? Suas águas estão
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contaminadas ou em condições de serem transpostas? Outros
Governos passados, tanto federal quanto estaduais e municipais não
cuidaram das águas, deixaram que as matas ciliares e de topo fossem
cortadas e que houvesse contaminação. Não havia essa preocupação
por parte da sociedade e dos Governos. Houve contaminação pelo
lixo, pelo esgoto, pela química. Foram tantas as contaminações que.
hoje, nossos rios, ribeirões e nascentes estão morrendo.

Será que nossos rios estão em boas condições?
Feliz idéia a de quem inventou essa transposição, porque nos deu

oportunidade de colocar esse assunto na mesa para ser discutido com
a sociedade. Quem sabe agora, juntamente com os poderes públicos,
enxergaremos melhor a situação dos nossos rios, das nossas águas,
das nossas minas de Minas Gerais, assim como as dos demais
Estados?

A Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas,
preocupada com a situação não só do São Francisco. mas também
com as águas minerais das instâncias hidrominerais, que, aliás, estão
sendo levadas à exaustão por firmas estrangeiras, ouviu o clamor do
povo em várias audiências e resolveu tomar atitude. A Campanha da
Fraternidade deste ano versou sobre as águas. Houve manifestação
de vários segmentos na nascente do São Francisco, na serra da
Canastra.

Tivemos outra reunião em Maria das Aguas, em Pirapora. Outras
reuniões também foram feitas pelas entidades ambientalistas.

Baseados nessas discussões, nós nos juntamos com a CIPE São
Francisco, com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da
Assembléia, e fizemos a proposta deste debate. Somos
representantes do povo e queremos ouvir e debater em audiências, a
fim de tomar nossa posição.

Antes de dar início ao debate, apresento duas observações.
Primeiro, precisamos colocar a água como patrimônio, e não apenas
como recurso. Atrás dos grandes projetos, talvez esteja a mentalidade
mercantilista de água como mercadoria. Isso está acontecendo no
Circuito das Aguas de Minas. Na Campanha da Fraternidade, a CNBB
fez um abaixo-assinado para mudar a lei federal solicitando a
substituição de "recurso" por "patrimônio". A água é patrimônio da
humanidade. Poderemos dar urna ótica diferente a esse tema. Como
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patrimônio, primeiro precisamos resgatar as nascentes, as matas
ciliares e de topo.

Segundo, queremos e precisamos fazer a revitalização de nossos
rios e mananciais desde uma simples mina de água. Aproveitando que
aqui temos representantes do Governo Federal e dos Governos
Estaduais e Municipais, pergunto: como andam as políticas
ambientais nos municípios, no Estado e no País?

Quanto aos comitês de bacia, a lei brasileira é uma das mais
avançadas. Propõe-se que os comitês gerenciem, em uma gestão
compartilhada, o patrimônio hídrico. Como andam essas
determinações?

Como está o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas, o FHIDRO? Os comitês estão
decidindo democraticamente sobre o fundo? Como estão as políticas
ambientais e hídricas dos cinco Estados aqui representados?
Precisamos discutir essa matéria, até para termos argumento diante
do projeto federal. Quem sabe podemos adiar o projeto para mais
adiante?

Não é preciso adiar o projeto nem dizer que se está contra ele,
diretamente. Precisamos recuperar e revitalizar as nossas nascentes
e águas. Segundo o nosso requerimento, a tônica do debate é pelo
bem da humanidade, positiva e propositiva. E urgente recuperar as
nossas nascentes e os nossos rios. E preciso tratar o esgoto e o lixo e
diminuir a quantidade de lixo para haver educação ambiental.

Como vai a Agenda 21 nos Estados aqui representados? E nos
municípios? Todos nós assumiremos esse compromisso, como
representantes do poder público e da sociedade civil. Como temos
trabalhado para a preservação de nossas nascentes, de nossas
águas?

Por fim, gostaria de informar que recebemos correspondência do
Ministério do Meio Ambiente, registrando a impossibilidade da
presença da Sra. Ministra Marina Silva, em virtude da agenda
internacional que ela está cumprindo nesta data. Na oportunidade,
registra-se a dificuldade de estar presente da equipe do programa de
revitalização do rio São Francisco, pelo fato de estar cumprindo
agenda, em conjunto com o Comitê do Rio Verde Grande, nesse dia,
no Norte de Minas Gerais. A equipe está à disposição para debater o
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tema revitalização, que é a preocupação do ministério, na primeira
semana de dezembro. Faremos essa agenda, para discutir o assunto.

Palavras do Sr. João Urbano Cagnin
Deputado Gil Pereira; Dr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais,
representando o Governador Aécio Neves; Deputado Laudelino
Augusto, coordenador da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas; Deputado Doutor Ronaldo, Vice-Presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta
Assembléia: Deputado Fábio Avelar, membro da CIPE São Francisco
e da Frente Parlamentar em Defesa das Aguas: Sra. Maria Dalce
Ricas, Superintendente Executiva da AMDA: Sr. Mauro da Costa Vai.
Coordenador-Geral do Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraopeba; Deputado Antônio Passos, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e da CIPE São
Francisco; Deputado Augusto Bezerra, também de Sergipe: Prof. João
Abner, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

E uma grande satisfação termos a oportunidade de debater esse
projeto polêmico e, às vezes, mal-compreendido. Realmente, se há
um problema, é a dificuldade de divulgá-lo. Não temos tido muito
recurso para isso, nem na imprensa, nem nos meios de comunicação.
Quando há debates em fóruns adequados, procuramos sempre
comparecer. No entanto, sentimos que, do nosso lado, há uma grande
falta: a sua divulgação, o que vem causando problemas, porque a
sociedade não entende todos os seus pontos. Trata-se de um projeto
complexo, amplo, nacional.

Antes de começar a nossa conversa técnica, gostaria de fazer uma
consideração. Desde o Governo passado, tenho acompanhado esse
processo. As dificuldades são inerentes a um projeto que abrange
área tão grande: quatro Estados, na área direta de implantação do
projeto - Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Outros cinco Estados da bacia do São Francisco sentem-se, de
alguma maneira, atingidos pela retirada de água para uso externo à
bacia, que apresenta problemas.

No ano passado, o Vice-Presidente, o mineiro José de Alencar,
esteve em audiências nos Estados que estão ao longo do bacia. O
Governo Federal criou, no segundo semestre do ano passado, uma
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comissão composta por seis ministérios, a fim de avaliar as
possibilidades de reforço hídrico às áreas mais carentes, que não
dispõem de rios intermitentes.

Após seis meses, um relatório coordenado pelo Vice-Presidente da
República apresentou várias conclusões. Primeiro, identificou-se que
o projeto de integração com o Nordeste setentrional é o mais
relevante. Neste ano, essa conclusão foi encaminhada pelo Governo
ao Ministro Ciro Gomes, para que viabilizasse o projeto.

O relatório apontou também. como necessidade vital, a revitalização
do São Francisco, no orçamento plurianual deste ano. Há um
programa especifico para esse fim. Ou seja, dentro das
possibilidades, os recursos foram disponibilizados por meio de
convênios entre os Estados e o Ministério da Integração. Aliás, a
maior parte destina-se a Minas.

O comitê pediu uni prazo de seis meses para elaborar o plano da
bacia do São Francisco, que foi concluído em abril deste ano. O
Governo não tomou nenhuma atitude e aguardou o documento.
Posteriormente, o comitê quis modificá-lo, o que foi feito até outubro.
Respeitamos e aguardamos.

Os Ministérios da Integração e do Meio Ambiente sempre foram
abertos para conversar com o comitê e estiveram nas reuniões para
as quais foram convidados, a fim de debater o projeto. Logo, não
houve atropelos. Agora, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos
avaliará possíveis dificuldades.

- Procede-se à apresentação de eslaides.
Mostraremos o estudo técnico para que haja melhor avaliação do

projeto. Este é o mapa do Nordeste. e a parte clara, a região semi-
árida. O São Francisco corta a região semi-árida de Minas Gerais,
atravessa a Bahia e vai até Sergipe. Além de o São Francisco cortar o
miolo do semi-árido, está eqüidistante de todas as outras bacias.
possuindo cerca de 70% de toda a água da região. E a maior fonte
hídrica de todo o Nordeste e o terceiro rio do Brasil em termos de
extensão; a maior parte da água vem de Minas Gerais, que é a caixa
d'água do São Francisco, bem como de Goiás e do Oeste da Bahia.

Quando o rio entra no semi-árido, as chuvas escasseiam,
oferecendo pequena contribuição. Minas Gerais, que é a caixa d'água,
o pulmão do São Francisco, encontra-se no reservatório de



1483
Sobradinho. A maior parte das enchentes, decorrentes dos meses
úmidos, ficam detidas no reservatório de Sobradínho, um dos maiores
do mundo, tendo sido planejado para isso. Esse reservatório faz uma
transformação importante, pois turbina a água. Recebe na estação
seca vazões de 600m 3/s, 700m 3/s, 800m 3/s, 900m 3/s lançando cerca
de 1 .300m 31s a 1.800 m 3/s. No ano mais seco, pode garantir cerca de
1 .820m3/s.

E um rio artificial, regulado, que viabiliza a geração de energia nos
reservatórios que estão no fim da bacia, como ltaparica, Paulo Afonso,
Moxotó e Xingó. Quem é de Minas conhece uma parte da bacia, mas
não conhece a outra parte, ou seja, o baixo e o submédio. Há um rio
controlado e outro pouco controlado. Há um rio navegável e outro não
navegável, que possui quedas, ou seja, é gerador de energia elétrica.

O eixo norte do projeto de integração abrange Ceará, Paraíba, Rio
Grande do Norte e um pedaço da bacia do São Francisco, em
Pernambuco: e o eixo Leste abrange Paraíba, Pernambuco e um
pedaço da bacia do São Francisco, em Pernambuco. Mais de 35% da
população está concentrada na área desses dois eixos, ao passo que,
aproximadamente, 20% da população do semi-árido concentra-se na
bacia do São Francisco, e 9%, no Piauí. Nas bacias beneficiadas, há
cerca de 37% da população. Não é uma área muito grande, mas
concentra uma grande população. Esse critério foi importante para
que o Governo priorizasse essa região no semi-árido, uma vez que
não há rios perenes, e, às vezes, há rios perenizados por grandes
açudes.

Perdemos a maior parte da água por evaporação. Em ano chuvoso,
às vezes, vai para o mar normalmente. Portanto, é difícil operar esses
açudes. Os grandes estão quase todos construídos, não havendo
muita coisa a fazer.

Com a construção de novos açudes, a tendência é perdermos água
na bacia, e não ganharmos, ou seja, daqui para a frente, teremos o
inverso. E essa região tem o maior número de açudes construídos.
Alguns mais novos ainda não estão sendo bem utilizados, como é o
caso do Castanhão, no Ceará, mas há outros que estão sendo
utilizados, e já existem problemas sérios de conflito de gestão das
águas em algumas dessas bacias, sendo que alguns são mais graves
do que os da própria bacia do São Francisco em seu todo.
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A questão da população e da disponibilidade hídrica 'per capita
levou o Governo a imaginar que essa região deve ter prioridade de
atendimento. Estamos falando de um grande projeto. como Itaipu, que
foi construída em cerca de 7 anos. Sua primeira turbina foi instalada
no início dos anos 80. e a última, recentemente. Nesse projeto, as
bombas também serão construídas ao longo do tempo. Ele não irá
operar totalmente agora. E um projeto estratégico e, como todos os
outros, tem essa característica. Assim como a revitalização não será
feita em curto prazo - talvez sejam necessários 15 anos para fazê-la -,
ele será construído e motorizado na medida das necessidades,
levando talvez até 20 anos para ser totalmente realizado.

Dentro desse programa, o Comitê de Bacia solicitou, em uma
reunião, que houvesse uma abrangência maior no semi-árido. Foi
proposto um programa de desenvolvimento dessa região envolvendo
outras ações, sendo que algumas já estão previstas no orçamento do
Governo. Como todo projeto, ele tem que ser melhorado com o tempo,
mas já temos um embrião com várias ações. A revitalização, o
combate à desertificação e a interligação de bacias são prioridades,
assim como a segurança hídrica da população difusa, com a
construção de poços e cisternas. Existem recursos para tal. Nesta
semana mesmo, o Ministério da Ação Social está fazendo um
convênio com a ASA para a construção de 7 mil cisternas ainda este
ano; outras 3 mil já foram construídas no ano passado.

Esses programas não são conflitantes, mas complementares,
atendendo populações e áreas que se complementam. Todos são
importantes. Alguns projetos estão em estágio adiantado. e estamos
atentos também à questão da segurança hídrica do PROAGUA para
abastecer a população urbana. Tudo isso está dentro do programa de
Governo. Agora temos que estabelecer as prioridades e realizar as
obras.

Na região semi-árida, fizemos uma estatística da ocorrência de seca
e verificamos que existem ações meteorológicas diferenciadas.
Naquele ponto. há chuvas que vêm do norte: no outro, há chuvas que
vêm do leste; no outro ainda, há frentes frias que avançam. As
condições de chuva e de distribuição de chuvas são diferentes, dentro
da região. A região mais crítica é aquela, que é mais dependente das
condições do Hemisfério Norte e onde as secas acontecem com maior
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regularidade e com maior prazo. O resultado disso é que, se
fizermos uma avaliação das perdas das culturas, veremos que,
enquanto no Sul e no Sudeste elas são variáveis, lá, em cima, são
sempre maiores. Há um problema de insustentabilidade muito maior.

Em relação à bacia do São Francisco, estes são os dados do plano
de bacia que muitos já conhecem. Estão ali Três Marias e Sobradinho.
Este trecho em vermelho é navegável. Este trecho corresponde à
maior parte das áreas irrigáveis e é também o trecho navegável do rio.
Se tirarmos muita água deste trecho, no futuro enfrentaremos
problemas relativos à navegação. Já há o problema do assoreamento,
mas ele se agravará. Há um conflito adicional nesta área.

Aqui há uma situação mais favorável, com mais água durante o ano.
Se tivéssemos de retirar água daqui, criaríamos um grande conflito.
Se tirarmos água daqui, esses conflitos seriam muito reduzidos.

Esses dados são bem conhecidos. No ano mais seco, com 100% de
garantia e com os dados hidrológicos de até 2003. seriam 1 .850m31s,
mas são utilizados 5% dessa vazão. O comitê destinou 360m3/s, na
primeira etapa, para a locação de água na bacia, que representam
20% dessa vazão. A vazão prevista para 2025, em um cenário
otimista, seria de aproximadamente quatro vezes a dos últimos anos.
Isso levaria a um consumo de 260m 3/s. Então, há cerca de 100m3/s de
folga. E há a geração de energia. Os 1.500M 3, correspondentes a 80%
da vazão garantida, seriam para gerar energia. Os 1.300m3
representam a vazão mínima na foz.

A ANA propõe uma outorga, para o projeto de integração, de 26m3/s,
correspondente ao consumo humano e animal das áreas dos Estados
de fora da bacia para dar a garantia desse suprimento em qualquer
época e em qualquer situação, viabilizando o melhor uso dos açudes.
Guardamos água nos açudes para o futuro. Essa é a nossa estratégia.
A água é guardada por três anos, e a evaporação não é de 2m 3 , mas
de 6m3. Perdemos 75%, inevitavelmente, se gerirmos bem os açudes.
Com isso, sobra relativamente pouca água para ser distribuída com
certa garantia.

Quanto maior o consumo na região, com o aumento da população e
o crescimento industrial, mais crítica a situação de se toma. Em
algumas bacias, temos de tirar água do consumo agrícola, causando
um problema sério, prejudicando o pequeno produtor, que depende
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dela. e fomentando ainda mais a migração da área rural para as
áreas urbanas.

A gestão da água nessa área é um problema sério. A ANA
considerou 26m 3, o que representa 7% dos 360m 3 disponibilizados
pelo plano de bacia. A alternativa inicial viável de garantia de água é
essa. O excedente seria somente quando Sobradinho estivesse na
iminência de verter na curva de vertimento do lado, enquanto se
espera a cheia. Em Sobradinho, sabe-se que, em um mês e meio,
mais ou menos, a água chegará. Pode-se operar o açude, soltando-se
a água antes que a cheia chegue.

Em virtude disso, seria possível fazer um manejo para os três
Estados. Estou excluindo Pernambuco porque, por ser um Estado da
bacia, ninguém critica muito. Há críticas se levarmos água para os
outros Estados. Seriam transmitidos em torno de 41m 3/s, dos quais
21M3 excedentes seriam transferidos para outros rios, quando
Sobradinho estiver cheio. Essa água não está concorrendo com os
Estados e com os outros usos consultivos na bacia.

Essa é a idéia da ANA. E estão ai os dados gerais do projeto.
Já mencionei a dificuldade de operarmos os açudes e a importância

de se fazer a integração dos açudes com o rio perene, importante e
regularizado, como é o caso do São Francisco e do Sobradinho. Fazer
a integração é como ter uma válvula, não há necessidade de esperar
os três anos secos, guardando e perdendo água, já que ela será
roubada pela evaporação. Isso me permite maior flexibilidade no uso
da água local dos açudes, gerando emprego e renda.

Os eixos norte e leste representam 400Km ali e 200Km aqui.
Podemos ver as regiões atingidas diretamente e indiretamente. Todos
esses açudes construídos receberão água. O projeto não construirá
nenhum grande açude, nem inundará casa de ninguém, ou seja, tem
um baixo impacto ambiental e social. Em outros projetos, o que não é
o caso, houve a necessidade de construção de grandes barragens,
mas aqui nenhum rio será inundado. Ele vai pelo divisor, distribuindo
água ao longo de vários rios. Todos esses adutores já foram
construídos. Foram mais de 2.000Km nos últimos cinco anos. Essa
água, em caso de seca, terá uma destinação para uso urbano,
viabilizando maior e melhor uso dos açudes. Trata-se de um projeto
de gestão da água, que beneficia muito a gestão da água na região
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como um todo.

A seguir. um perfil do eixo norte: são três estações, 160m de
desnível, duas hidrelétricas, um pequeno açude distribuidor, três
bacias diferentes, com flexibilidade para jogar água onde precisar,
quer dizer, se aqui estiver cheio, jogarei água lá. Este canal possibilita
uma operação flexível, ou melhor, se no futuro o consumo não ocorrer
aqui, poderemos jogar água lá. Para vocês terem uma idéia, este
conjunto de canais tem capacidade de aproximadamente 150m 3/s: e
este canal principal tem capacidade de 85m 3/s, quase a metade do
outro, porque irá funcionar ora para um lado, ora para o outro, jogando
os excedentes do São Francisco para encher os açudes.

A geração de energia reduz o custo do bombeamento. No eixo leste
a situação é mais difícil, porque não tem como gerar energia. São seis
estações elevatórias e 300m enquanto aqui é possível haver irrigação
apenas dentro da bacia, fora da bacia isso não é viável, já que o custo
da água é muito elevado, atendendo apenas ao uso urbano do
agreste e da Paraíba.

A distribuição da água é importante - tive pouca oportunidade de
mostrar isso aqui -, porque todo o mundo pensa que, no futuro, em
2025, poder-se-á tirar de 20 a 40. Vai passar 33 aqui, 7 ali e 41 para
as outras bacias. Temos usos aqui. Não podemos passar um trem
desse aqui e deixar só o apito. E necessário viabilizar ao longo dos
canais.

O INCRA já está fazendo todo o levantamento dos municípios para
fins de regularização fundiária dessa área. A maior parte é composta
por pequeno produtor. Acusa-se muito o projeto de não ser social,
mas o social está aqui: 65% da água vai para a população de baixa
renda, em áreas periféricas ou urbanas abastecidas. Esse uso difuso
da bacia do São Francisco está estimado em 20m3/s. Os usos
destinados aos açudes, da ordem de 47% a 52%, são destinados, em
parte, à garantia do consumo humano, mas também permitirão
ganhos enérgicos nos açudes, possibilitando o beneficiamento com
geração de emprego e renda em projetos produtivos.

Este é o rio São Francisco, próximo ao local de captação. Lá é a
Bahia, e aqui, Pernambuco.

Esse é o rio Salgado, receptor do Ceará. com centenas dessas
barragenzinhas - muito comuns também nos outros rios - para guardar
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água. No período seco, as piscinas servem para o pessoal fazer
alguma irrigação. São rios intermitentes. Aqui vemos muito bem as
características do semi-árido, porque as casas ficam fora da várzea do
rio para que a área seja toda ocupada pela pequena produção.

Justifica-se interligar duas bacias federais? Tenho visto na imprensa
uma dúvida. Dizem que não precisa de água, para que se vai levar
água para o Rio Grande do Norte, para a bacia do Piranha-Açu? Há
indicações de que precisaria de água somente em 2020. São duas
bacias federais. Procuramos na ANA os dados de outorga e de uso da
água dessas bacias. Vemos aqui o São Francisco e o Piranha-Açu, a
situação de um lado e de outro para termos um equilíbrio de
julgamento. O que estamos fazendo no São Francisco? Em 1850,
evasão firme, com 100°/0 de garantia. No Piranha-Açu é em torno de
25m3/s. Aqui, o uso de 91, e lá, o uso a partir dos projetos que estão
sendo implementados, em torno de 17. Aqui temos uma previsão no
futuro de outorga de 335m3/s no São Francisco, e aqui de 20,5m3/s.
Aqui, os pedidos de outorga presos na ANA, 29,3m31s. Ela não quer
dar porque acha que não tem água. Aqui, a quantidade de água que
vai para lá para ser viabilizada com o projeto de integração. Os
Estados desejam muito mais, mas não vamos dar porque achamos
que é muito. Para 2025. é menos.

Podemos ver que, quando passamos para essa coluna, a relação B,
que é de consumo sobre oferta garantida, no São Francisco hoje é de
4,9, e lá é de mais de 60. Aqui está 18, lá, 82. A previsão para 2013 é
de 117; com a transposição atingiremos um fator mais favorável.
Analisando uma e outra, podemos ver onde há crise de água.
Segundo o Projeto Áridos, quando o índice de consumo atinge cerca
de 40% da bacia, o problema torna-se de gestão, um conflito de
gestão. Já estamos nessa situação. Isso numa bacia que se diz
favorável. Na bacia do Paraíba, a situação é muito mais séria. No
agreste, nem se fala. Segundo jornais, a bacia receptora do Ceará,
hoje, não precisa de água, mas apenas no Castanhão porque, no
Salgado, não há nem açude. Temos que ter essa visão mais completa
para julgar.

No fim, diria que, se considerássemos vazão ecológica, no São
Francisco foi considerada 70% da vazão com vazão ecológica zero.
Se considerarmos a vazão ecológica, olhando para o lado ambiental,
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adotando um critério comum, 10% da vazão de longo termo,
precisaremos de pelo menos cinco, se isso for importante sob o ponto
de vista ambiental. Então, a situação não é essa maravilha que se
propaga.

O projeto de integração afeta significativamente os interesses da
bacia do São Francisco sob o ponto de vista hídrico? Essa é uma
pergunta fundamental porque tenho visto nos jornais que parece que
sim. E não é assim - ou não é tanto quanto se propaga. Vamos ver por
quê.

Estamos tirando para as bacias do Ceará, para o Rio Grande do
Norte, continuamente, cerca de 21m 3/s, o que corresponde 5,8% dos
360 que o Comitê de Bacias proporciona de outorga. Então, esse
valor não pesa muito na questão de conflito de uso do rio São
Francisco, por se tratar de pouca água. Essa quantidade a que nos
referimos será implantada mais ou menos nos anos de 2025. Tudo
isso representa 1% a 20 das vazões do rio na foz. Sabemos hoje que
a medição nos aparelhos é da ordem de 5%. Não será nem percebida
essa retirada de 1% ou 2 0 c. E evidente que, quando as vazões são
maiores, isso tem uma redução maior. Como as vazões maiores serão
retiradas quando o Sobradinho estiver cheio, portanto jogando água
para baixo, será uma relação pequena.

O plano dá uma garantia de vazão de 100 0/-0. Se considerarmos
95%, que é o usual, essa vazão não será de 1.850m 3/s, passa de
2.100m 3fs. Portanto, se se fizer uma boa gestão da vazão, haverá
água para todos, sem maiores problemas.

São essas as minhas considerações. Muito obrigado.
Palavras do Sr. João Guimarães Abner Júnior

Boa-tarde a todos. Caro Deputado Antônio Passos, Presidente da
CIPE São Francisco, na pessoa de quem cumprimento os demais
membros da Mesa. Sem maiores delongas, iniciarei minha
apresentação, cuja visão será diferente da apresentada pelo Governo,
representado pelo Dr. João Urbano.

Primeiramente, peço aos presentes que leiam essa matéria do
"Diário da Manhã". de Goiás, do dia 12/11/2004. Trata-se do discurso
proferido pelo Presidente Lula em Petrolina. Vemos claramente que
ele defende enfaticamente a transposição do São Francisco. No
entendimento do Prefeito de Petrolina, o Governo Federal obteria um



resultado mais significativo se investisse em toda a região do
semi-árido. Ao responder a indagação do Prefeito, Lula afirmou: "As
pessoas precisam andar léguas e léguas com uma lata d'água na
cabeça para poder beber água". Essa afirmação retrata o sentimento
de um Presidente nordestino e emigrante. Com certeza. ele se sente
em dívida com a região e quer aproveitar a oportunidade para
enfrentar a questão da seca no Nordeste. Essa atitude é bastante
louvável. Temos de considerá-lo bem-intencionado por eleger a
questão da seca como prioridade do Governo. Os nossos
questionamentos se referem às medidas adotadas, as quais considero
equivocadas, pois não darão os resultados esperados.

Na verdade, o projeto apresentado pelo Governo à mídia não é real.
é imaginário, calcado no mito, na obra como uma panacéia que
resolveria o problema da transposição do São Francisco.

Claro que o discurso é contraditório, e utilizo-me dessa
transparência para ilustrar a forma como a mensagem do Governo
chega principalmente às populações mais pobres. Trata-se de uma
folha de uma cartilha distribuída no Governo passado. Tenta-se
defender a transposição do São Francisco em cima da questão da
seca, que é secular. Todo brasileiro deseja encontrar uma solução
para o problema. Então, um projeto dessa magnitude, desse vulto,
com os impactos econômicos e sociais que gerará, se realmente
estivesse associado a essa problemática, seria apoiado, de forma
geral, pela população brasileira. Isso não acontece bem assim.

Farei um breve histórico da questão. Lembro o sonho de D. Pedro li,
que, da mesma forma que Lula, afirmou categoricamente que, se
necessário, venderia todas as jóias da Coroa para resolver o problema
da seca, dos nordestinos. Novamente notamos uma decisão firme,
corajosa e bem-intencionada de enfrentar a questão da seca. Por que
o sonho de D. Pedro II não se concretizou? Na minha concepção.
muitas jóias da Coroa foram utilizadas para tentar resolver o problema
da seca no Nordeste.

O Nordeste é uma das regiões com maior índice de açudagem do
mundo. Como o Dr. João Urbano disse, no Nordeste não há local
algum onde se possa construir uma grande barragem. Há uma ou
duas seções, no máximo. Os rios já aproveitaram todos os seus
boqueirões favoráveis para a construção de açudes.
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Aproximadamente 36.000.000.000m 3. exceto no setor

hidrelétrico, estão armazenados na Região Nordeste. Associado a
isso, devemos entender a razão pela qual esses grandes
investimentos, ou seja, essas jóias da Coroa, não concretizaram o
sonho de D. Pedro II.

Tentaremos entender como se empregaram essas coisas no
Nordeste. O Ceará foi o Estado que mais se beneficiou com esses
investimentos. E claro que a sede do DNOCS no Ceará ajudou muito.
Hoje o Ceará possui um consumo da ordem de 54m 3/s. Os valores
estão aí representados.

Essas vazões estão sendo atendidas com bastante folga pela infra-
estrutura do Estado. Fora do setor hidrelétrico, o Ceará armazena a
metade da água do Nordeste. Além disso, possui um grande número
de açudes de médio e grande portes e megaaçudes, como o
Castanhão, última jóia da coroa, com capacidade para atender, com
grande folga, à demanda do Estado. que atualmente é de 54.5m3/s.
Retirei esses dados oficiais das páginas dos órgãos que trabalham
com essa questão, como a companheira de gestão, do atlas eletrônico
do Estado e do plano estadual de recursos hídricos.

Esse quadro é bastante ilustrativo e mostra que, com base em
projeções do plano estadual de recursos hídricos. o Ceará teria uma
oferta potencial da ordem de 215m 3/s. Essas informações confirmam o
que se publicou no jornal "Estado de Minas". O próprio Secretário de
Recursos reconhece isso, ou seja, que o Ceará não tem problema de
água; aliás, nem tão cedo o terá, porque tem uma grande infra-
estrutura que atende, sem problema, a todas as suas demandas.

No Rio Grande do Norte há um outro exemplo. O Rio Grande do
Norte possui uma disponibilidade da ordem de 70m 3/s, com demandas
atuais - valores de 2003 - da ordem de 33,2%, e possui 47% de nível
de utilização das suas disponibilidades. Esses dados são oficiais e
estão conferidos no plano estadual de recursos hídricos e no cadastro
feito no Estado; aliás, há pouco tempo era Diretor do Instituto de
Gestão de Aguas do Estado.

De todos os Estados do Nordeste, a Paraíba é o menos aquinhoado
com água e possui ainda uma reserva razoável, em termos... Ele teria
uma disponibilidade total de 32m 3/s para uma demanda atual da
ordem de 21 m3/s. Quer dizer, há um comprometimento de 65,7% da
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sua disponibilidade. Esses dados estão sendo levantados
atualmente na elaboração do plano estadual de recursos hídricos da
Paraíba.

A transposição do rio São Francisco é um projeto que choverá no
molhado. Por quê? Porque levará a água do rio São Francisco para as
bacias no Ceará. Na verdade, há poucos reservatórios que receberão
água do... Propaga-se que melhorará a eficiência do uso da água na
região. Acredito que seja o contrário. Na verdade, apenas seis ou sete
reservatórios receberão água da transposição. Quer dizer, sobre os
duzentos e tantos reservatórios, o impacto será mínimo. Aliás, o
impacto nesse reservatório será mínimo, pois somente será indireto.

Seriam os maiores reservatórios. No Ceará. o Castanhão; e no Rio
Grande do Norte, a barragem de Santa Cruz e de Armando Ribeiro
Gonçalves. A Paraíba funcionará como caixa de passagem e se
beneficiará muito pouco, porque o reservatório do eixo norte tem 1/10
da capacidade de Ribeiro Gonçalves, e a água passará toda pelo Rio
Grande do Norte, em relação ao eixo norte. No eixo leste, a água irá
para o açude do Boqueirão, com capacidade de armazenamento de
600.000.000m 3 . E um projeto que tem uma área de influência de 5%
do semi-árido nordestino. Quando se fala em seca, é preciso se
preocupar também com os outros 95°c do semi-árido nordestino.

Esse projeto não tem evoluído ao longo do tempo. O Presidente da
República disse que esse projeto seria reformulado, mas o projeto
atual é idêntico ao do Governo passado. O orçamento da obra é o
mesmo, os números estão em valores de julho de 1999. Não houve
nenhuma preocupação com atualização dos custos do projeto da
transposição do rio São Francisco.

A transposição do São Francisco é politicamente inconseqüente,
porque está gerando um conflito permanente na sua bacia. Esse
conflito procede. Há dois tipos de conflito. O primeiro se refere à
outorga do uso da água na bacia para uso externo. A bacia do São
Francisco doadora envolve Minas Gerais, a Bahia, Pernambuco e
Sergipe e tem disponivel, para uso consultivo, 360m3/s. Reservam-se
80% de sua água à produção de energia para atender à demanda de
toda a Região Nordeste. O Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte
também consomem água diretamente quando utilizam energia do
sistema da CHESF. Uma população de 13 milhões de pessoas utiliza
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360m3/s para com consumo humano. animal e irrigação.
Esse projeto não pode ser analisado apenas em termos de bacia

para bacia, porque haverá transposições internas. Por exemplo, a
água que vai para o Jaguaribe será desviada para a região litorânea
de Fortaleza, por meio do canal de integração. Deveria analisar-se no
contexto estadual. Por exemplo, o Ceará tem disponibilidade de
21 5m 3/s para 7.500.000 habitantes. Um cearense que receberá água
da transposição, terá mais disponibilidade "per capita" do que um
morador da bacia. E um número semelhante ao do Rio Grande do
Norte, em que 1/5 da população da bacia tem disponibilidade de
70m3/s. Existe um conflito, porque, enquanto na bacia do São
Francisco, dos 360m 3/s, 335m3/s já estão outorgados, no Rio Grande
do Norte e no Ceará, esses índices são bem menores.

Esse é o primeiro conflito. O último se refere à energia elétrica. O
projeto de transposição visa a retirar água do rio São Francisco, fato
que leva à diminuição da produção de energia elétrica; logo, será
necessário aumentar a geração de energia do sistema para bombear
a água, além de ser preciso gerar energia para os outros usos, que
representam um consumo da mesma monta do da citada
transposição. Isso implicará uma mudança radical na matriz
energética do Nordeste, o que terá repercussão em todo o sistema
nacional, ou seja, o custo da energia sofrerá grande impacto com essa
transposição. Então, existe um conflito regional e outro nacional. Essa
é a primeira questão.

A segunda questão é que esse projeto é economicamente inviável.
Trata-se de um verdadeiro presente de grego. Vocês podem até
estranhar o fato de eu, um norte-rio-grandense, criticar a transposição
do rio São Francisco; todavia, ajo assim porque essa transposição
significa, como já disse, um verdadeiro presente de grego para o
Ceará e para o Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, o projeto é
ultrapassado, encontra-se fora de sintonia com a inserção do Brasil na
economia globalizada. Por possuir água barata, o Nordeste hoje
exporta esse produto para a Europa. Quando se exporta um produto
como camarão, melão e manga, na verdade está-se exportando água,
que constitui o principal insumo. Quem está consumindo, comprando
a nossa água? Por exemplo, um belga e um holandês têm a metade
da disponibilidade "per capita" de um norte-rio-grandense. Então, ele
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compraa água.

Quando falamos que o mundo está querendo se apropriar da água
do Brasil é porque, na realidade, visa adquirir os produtos que são
produzidos com a nossa água. E inconcebível imaginar que eles vão
levar a água da Amazônia em navios. Todavia, poderão levar nossos
produtos. O mesmo acontece com a água do Nordeste. Por isso
afirmo que esse projeto baseia-se em um modelo que encarecerá
extraordinariamente a água para os produtores, contrariando a lógica
da globalização. De que maneira esses produtos irão se inserir na
economia globalizada mundial? Essa é uma questão muito importante,
mas não faz parte dos estudos de impacto ambiental do projeto.

Quando se analisa o custo da água, observamos a existência de
valores contraditórios. Observamos isso se compararmos o custo da
água da transposição com o da água da região. Hoje. a CODEVASF
cobra dos produtores, na propriedade, R$2,03 por metro cúbico. No
EIA-RIMA, por exemplo, consta R$0,1 1. Quer dizer, no Rio Grande do
Norte e no Ceará, a água da transposição vai custar cinco ou seis
vezes mais que na bacia do rio São Francisco. Há outro fator
importante. Inicialmente, os Governos dos Estados deveriam arcar
com a despesa de manutenção do projeto. Ou seja. o Rio Grande do
Norte, o Ceará e a Paraíba terão de disponibilizar recursos para pagar
essa água.

Responderei às indagações a que me referi. Nos estudos de
impacto ambiental, nota-se uma tentativa de resposta. Eles sugerem a
criação de um subsídio cruzado para bancar a água caríssima da
transposição do rio São Francisco. A idéia seria repassar aos
consumidores das grandes cidades, que já subsidiam o abastecimento
das cidades do interior, esse custo. Dai a pretensão de levar água
para Fortaleza e Recife. Ou seja, assim poderão justificar a inserção
das regiões que têm capacidade de arcar com o custo na economia
do projeto de transposição. Apesar de eu estar escrevendo vários
artigos sobre essa questão, as pessoas não estão escutando a minha
fala. Reafirmo: trata-se de um verdadeiro presente de grego.

- Procede-se à apresentação de "slides".
No caso do Ceará, principalmente, porque esse Estado conseguiu,

com a construção do Castanhão, a almejada auto-sustentabilidade,
quer dizer, o sonho de D. Pedro II se concretizou no Ceará.
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Estive, há pouco tempo. em Limoeiro do Norte, falando sobre
esse assunto aos cearenses, e houve grande repercussão. Esse é o
diferencial que o Estado do Ceará conseguiu, mas perderá quando
essa água chegar, porque o sistema será operado por um consórcio
privado. Quer dizer, na verdade, há interesses por trás desse projeto.
Além da apropriação de grande volume de recursos na construção
dessa obra, há também a apropriação da água hoje estocada e da
infra-estrutura que se construiu nestes 100 anos. Esses interesses
devem ser denunciados. Na verdade, são a barragem e as águas do
Castanhão, assim como a barragem e as águas de Armando Ribeiro
Gonçalves que estão em jogo, motivo por que afirmo que é um
presente de grego.

E um crime. Se confrontarmos os números colocados no EIA-RIMA
com os que estão no plano de recursos hídricos do Ceará e do Rio
Grande do Norte, assim como com os números que estão sendo
levantados na Paraíba, perceberemos que eles não batem.
Primeiramente porque as disponibilidades são puxadas para baixo,
em todos os Estados. Segundo, porque as demandas são criadas
artificialmente. Na verdade, o que está justificando a transposição são
projetos de irrigação totalmente hipotéticos, que não constam em
nenhum dos planos nos Estados do Ceará. Rio Grande do Norte e
Paraíba.

Antes de me aprofundar, recentemente, nos números da Paraíba,
imaginava que o problema de abastecimento de Campina Grande
fosse o mais sério desse Estado. Hoje, no entanto, estou convencido
de que essa não é a realidade. O Paraíba tem água para abastecer
plenamente Campina Grande. Entretanto, sabemos que há 10.000ha
de irrigação no baixo Paraíba, que estão justificando o eixo leste.
Aquela curva roxa, de irrigação adicional, está justificando a
transposição do São Francisco.

Esses são os dados do Ceará. Imaginar que a bacia do Jaguaribe
tenha disponibilidade de apenas 30m 3/s é um absurdo. Assim, baixa-
se o patamar de disponibilidade e se cria uma demanda artificial, que
é essa curva roxa, e assim por diante.

Reconheço que há situações, como em Pernambuco, na bacia do
Moxotó, no Brígida, em que há um vazio hídrico. Só que imaginar
montar um projeto de transposição para se fazer irrigação no Estado



de Pernambuco, quando ainda se têm 1 .000.000ha nas margens
do São Francisco, levando água para o Brigida e para o Moxotó, é um
absurdo.

Nossa avaliação é que se trata de um projeto socialmente injusto.
Foi colocada aqui uma matéria do "Estado de Minas" de ontem, muito
clara com relação a isso. E um projeto que entra em contradição com
a política nacional de desenvolvimento, que está na cartilha do
Ministério da Integração Nacional, porque inverte o seu eixo, uma vez
que está levando recursos naturais do vale do São Francisco, que tem
o mais baixo IDH do Nordeste e do Brasil, para as Regiões
Metropolitanas de Fortaleza e de Recife, onde há os maiores IDHs. E
absurdo imaginarmos um projeto como esse concebido dentro do
Ministério da Integração.

Além disso, é a reprodução da malfadada indústria da seca, , que
vem trazendo dificuldades enormes para a Região Nordeste. E um
projeto que comprometerá grande parte dos recursos dos próximos
Governos. Para o próximo ano já estão previstos R$1.000.000.000,00
no orçamento da União. Para quê?

Além disso, vai chover no molhado. Levarão água para onde ela já
existe. A água do São Francisco passaria muito distante das regiões
que necessitam dela, ou seja, os vazios hídricos estariam muito
distantes. O Governo está errado quando afirma que os recursos que
ele utiliza periodicamente nos programas emergenciais, em carros-
pipa e no Nordeste dariam para fazer a transposição.

Isso é uma falsa questão porque, quando se fizer a transposição, a
seca também continuará implacável, ainda requerendo a ajuda oficial.
Além disso, há o risco, como dizem, de transformar-se na
Transamazônica do Governo Lula, em um grande elefante branco.

Reconhecemos a problemática da seca, que deve ter prioridade
enquanto houver a indústria de carros-pipa no Nordeste. Temos de
enfrentar esse problema, mas existe conflito na Região Nordeste,
principalmente por falha do Estado e da União na área de gestão dos
recursos hídricos.

Um exemplo clássico é o caso do conflito, lembrado pelo Dr. João
Urbano, na bacia do Piranha-Açu. Esse conflito surgiu nos últimos
quatro anos, quando a atividade de camarão chegou ao Rio Grande
do Norte. Trata-se de uma atividade predadora que está dizimando
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todos os mangues. Esse projeto está sendo financiado e induzido
pelo Governo Federal.

Houve omissão do Governo Federal porque a ANA deixou que o
problema aparecesse. Na bacia do Piranha-Açu há hoje uma
disponibilidade que já está comprometida com o camarão e também
com o futuro. Não há mais água na bacia. Apesar de o camarão ter
origem marinha, para evitar o efeito salino é necessário repor água
doce nos viveiros de camarão. Por isso, há um consumo de, no
mínimo, uma vez e meia maior do que a irrigação. Justificaremos a
transposição com o camarão do Rio Grande do Norte? Será que esse
produtor terá capacidade de pagar pela água da transposição?

Seria interessante que a Ministra Marina estivesse aqui para discutir
sobre os estudos de impacto ambiental. O Fórum de Defesa do São
Francisco, do qual faço parte. vai denunciar em todos os momentos a
falta de isenção dos estudos de impacto ambiental. Trata-se de um
estudo totalmente a serviço do projeto de transposição.

Na análise de alternativa, eles compararam a transposição do São
Francisco com ações isoladas e até mesmo absurdas. Chegaram a
comparar a transposição com a dessalinização da água do mar, mas a
região litorânea do Nordeste é riquíssima principalmente em água
subterrânea. Se é para apanhar água do litoral, não é preciso
dessalinizar tão cedo a água do mar.

Mesmo assim, comparou-se a transposição com a reutilização de
águas de esgoto, que é muito pequena. O consumo humano
representa 8% dos consumos da região. A produção de esgoto é
limitada.

Há o uso da cisterna, uma solução importante, mas apenas para o
abastecimento difuso, novos açudes e assim por diante. Faltou
comparar a transposição do São Francisco com um programa
integrado que envolvesse diversas opções para a região, como
adutoras, cisternas, etc.

Essa é a questão fundamental. Por que o sonho de D. Pedro II se
concretizou? Ele responde: "Porque a indústria da seca se apropriou
do seu sonho.". De que se precisa, então? Que a população do
Nordeste setentrional se beneficie da infra-estrutura da região, por
meio de obras que levem à democratização do acesso à água. Como
prioridade, tem-se de insistir na questão dos abastecimentos urbano e



rural e de se pensar em soluções integradas. Esse é o momento
em que estamos vivendo.

Este debate está superado. Acabamos de assistir a uma
apresentação. Como, há vários anos, venho participando disso, vejo
que a discussão não evolui. O Governo não evolui na defesa do seu
projeto. Portanto, o debate técnico está superado. O momento agora é
político. E todos nós, como cidadãos, estamos inseridos nesse
debate. Há também outro segmento da sociedade que pode
desempenhar um papel importante: a mídia. Ela está dando
demonstração de que enfrentará essa luta, que não será pequena.
Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas
Boa tarde a todos. Desculpem-me. mas falarei com uma pastilha na

boca, por causa da tosse. Não dá para falar sem emoção sobre um
tema como esse, principalmente em Minas Gerais, por motivos que
todos nós conhecemos. Por isso, gostaria de pedir desculpas a quem
quer que seja. Por favor, não se sintam atingidos por qualquer
consideração, especialmente o Sr. João Urbano, representante do
Governo Federal e do Ministro Ciro Gomes. E difícil não usar da
emoção, como já disse, e até mesmo de não ficar com raiva depois de
ouvir as exposições feitas por ele e pelo professor do Rio Grande do
Norte.

Sou representante do Governo Federal. Um dos mais valorosos
marcos da democracia neste País foi o direito da sociedade de discutir
grandes projetos, públicos e privados, sob a ótica ambiental, à qual se
agregam fatores sociais e econômicos. Quando recebemos a notícia
de que o Governo Federal promoverá a transposição das águas do rio
São Francisco, começamos a pensar que ainda pairam fantasmas de
autoritarismo sobre as nossas cabeças.

Acredito que o Presidente compartilhe das considerações sábias do
professor. Tanto ele como o Ministro Gomes sabem que a indústria da
seca investiu monstruosas quantias no Nordeste, há mais de meio
século, construindo obras discutíveis ou fazendo caridade, sempre a
pretexto de atender aos problemas sociais, que, na verdade, nunca
foram resolvidos. Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. E
não há como deixar de pensar ou. talvez, de ter a certeza de que a
transposição cheira, mais uma vez, a alimentação dessa indústria,
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que. em vez de resolver os problemas sociais, criou e alimentou
uma das maiores elites políticas e econômicas deste País.

A utilização dos recursos naturais de forma responsável é obrigação
de todos, principalmente do poder público constituído para geri-los em
nosso nome.

Sem pretender relevar a fragilidade das políticas ambientais de
administrações anteriores, é certo que o Governo Lula demonstrou
diversas vezes que a questão ambiental é obstáculo, e não uma
aliada ao desenvolvimento do País.

E de espantar! Pergunto ao representante do Governo Federal: onde
o Governo pretende instalar essa sociedade igualitária e justa? Em
desertos formados pelo desmatamento da mata atlântica e da
Amazônia, pela degradação do solo e da água?

Lembro que esse mesmo Governo que tenta justificar a transposição
como vitalização do rio bate palmas para uma política exportadora
feroz, e para a expansão da soja às custas da destruição do cerrado,
pois há milhares de hectares abandonados. O Ministro Ciro Gomes e
outros homens públicos não conseguem imaginar que o rios são o
reflexo de todo esse processo de degradação, e o São Francisco não
é diferente.

Ouvir que o rio São Francisco desperdiça água quando a lança no
mar é assustador! Isso é desconhecimento total da dinâmica
ambiental, do que significa dinâmica de ecossistema. Essa declaração
é a base para, mais uma vez, querer impor ao Brasil um projeto
imenso, de grandes gastos e impactos ambientais, massificante e
excluidor; em detrimento a iniciativas menores, menos impactantes,
criativas e de mais fácil gestão pelos usuários. Que pequeno produtor
irá gerir o processo de distribuição da água pela transposição?

A água é bem natural. Esse é um conceito básico. E. como tal, deve
manter qualidade, disponibilidade e quantidade: logo, depende de
políticas públicas que vão além de tratamento de esgoto e educação
ambiental. Esse conceito básico precisa ser digerido por pessoas que
dão declarações como aquela sobre o desperdício de água quando
lançada ao mar.

Ao ignorar os diversos projetos de irrigação abandonados ou
subutilizados no Brasil, como o Governo Federal pretende ter
credibilidade? Quando ignora a má distribuição das águas



acumuladas no Nordeste? Quando ignora autoridades como o
Prof. João Abner?! O Governo pensa que apenas seus técnicos são
os donos da verdade?! Que na sociedade não há pessoas
inteligentes, competentes, e, principalmente, interessadas em realizar
trabalhos que beneficiem o País, e não apenas fazer oposição?!

O IBAMA anuncia a realização de uma audiência pública, em Minas
Gerais. no próximo dia 7. Isso me parece o cumprimento de uma
formalidade legal. Cheira a maquiagem, a uma tentativa de dizer que
o projeto está sendo discutido com a sociedade.

Fiquei surpresa quando o Dr. João Urbano afirmou que o projeto não
é divulgado porque não há recursos. E os recursos para construir os
imensos e vultosos canais no São Francisco? Talvez eu não tenha
entendido bem sua declaração, mas, como cidadã. senti-me
totalmente secundária. Não há recursos para que a sociedade tome
conhecimento do projeto, mas será feito assim mesmo!?
Independentemente de as pessoas o conhecerem ou não!?

Será que o Governo Federal realmente acredita que uma audiência
pública realizada no Estado que sustenta o rio seja suficiente para
dizer que o projeto foi discutido com a sociedade? Gostaria de saber a
resposta. Minas Gerais joga a maior parte da água na bacia, e o
Governo faz uma audienciazinha em Belo Horizonte, sem ir a Pirapora
nem Paracutu, nem aos principais rios da bacia, e tem coragem de
dizer que discutiu o projeto com a sociedade?

A maior parte das pessoas desconhecem esse projeto. Quem
concede a licença é o IBMA, ou seja, o cachorro guardando a própria
lingüiça. A sociedade não participa da concessão dessa licença. Bem
ou mal, há em Minas Gerais o Conselho Estadual de Política
Ambiental, com a participação de ONGs, do setor produtivo e do
Governo. Como as reuniões são abertas à sociedade, as pessoas,
mesmo não sendo membros, podem expor suas opiniões: entretanto,
essa licença é apreciada nos gabinetes fechados do IBAMA, sem a
opinião das pessoas.

No dia 7, presenciei mais uma exposição técnica e fria, como se o
rio São Francisco fosse apenas um objeto de comercialização
econômica. A degradação do São Francisco é causada pelo
desmatamento, pelo mau uso da água, pela má gestão e por políticas
públicas que devem ser revistas e modificadas.
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Como o Governo pretende nos convencer de que revitalizará o

São Francisco por meio de educação ambiental ou de tratamento do
esgoto sem sequer tratar as reais causas da degradação? Os
Governos Estaduais contribuem para a degradação, pois o
licenciamento é malfeito, não existe fiscalização, e o Brasil não
incorporou a questão ambiental de forma conveniente, que é mais do
que apenas "ame as árvores, que nos fornecem flores e frutos".

Política pública é a base de qualquer idéia de revitalização do São
Francisco. E praxe da história brasileira planejamento de curto prazo
ou a sua falta, mesmo em se tratando de projetos de impacto como
esse. Temos a impressão de que os defensores da idéia se baseiam
em visões ufanistas do futuro, de grandes áreas irrigadas, dissociadas
da realidade e dos problemas que uma obra como essa poderá trazer
ao País. Quem bancará esse projeto? Alguém terá de se
responsabilizar por isso. Este Governo deixará essa herança, e
alguém terá de arcar com tudo. Como bem disse o professor, a
dimensão é mais política que técnica.

Será que o Governo tem realmente idéia de que pode estar criando
uma situação política jamais pensada no País: uma situação de
conflito entre Estados da Federação? Será que já pensou no conflito
que isso pode gerar entre a Bahia e Minas, que cedem água para a
bacia, e outros Estados da Federação? Por que Minas Gerais tem que
se comprometer a garantir o fluxo da água do São Francisco para
alimentar o projeto de transposição? Se a demanda irá aumentar lá,
aqui também aumentará, principalmente se considerarmos a
continuidade da degradação do rio. Baseado em que o Governo
Federal pretende que o Governo de Minas Gerais se comprometa,
frente a um processo maldiscutido, não aprovado e atacado por todos
os lados, a manter essa água disponível?

O que o Governo Federal pretende? Não é improvável que, no futuro
- como ocorre em diversas regiões do mundo e já ocorre, em
pequenas proporções, em Minas Gerais e no Brasil -, haja conflitos
graves de ordem política, e ele deve pensar nisso. O que fará? Usará
novamente a força política que usa agora contra Minas Gerais para
garantir que nosso Estado mantenha o fluxo da bacia?

Faz parte da fragilidade da política ambiental e de outras que um
órgão não converse com o outro. Todos sabem que cada um age de
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uma forma e pensa que está fazendo o melhor, atropelando-se as
ações, no final, e iniciando-se o conflito. Tenho em mãos um
documento publicado pelo Governo Federal com o título: "Vamos
Cuidar do Brasil!'. Esse é o resultado da Conferência Nacional de
Meio Ambiente, de que participaram cerca de 60 mil pessoas e que foi
anunciada pelo Presidente da República como o fórum onde se
decidiriam as diretrizes das políticas ambientais brasileiras, que estão
essencialmente ligadas às políticas econômicas e sociais. Lerei a
conclusão: "Proibir a transposição dos rios São Francisco e Tocantins,
em quaisquer instâncias, independentemente dos resultados dos
estudos de viabilidade técnica. Elaborar projeto de recuperação das
áreas degradadas nas cabeceiras do rio São Francisco, por meio do
plantio de espécies nativas.".

O mesmo Governo que publicou esse documento e o distribuiu a
todo o País veio aqui hoje anunciar que a transposição será feita.
Gastaram muito dinheiro para fazer isso. O papel é de boa qualidade,
foi gasto muito tempo, e compraram muitas passagens aéreas para ir
até Brasília para a conferência final. Isso está sendo jogado no lixo
pelo Governo Federal.

Dr. João Urbano, aqui está reunida uma parcela de brasileiros bem-
informados. O senhor e o Governo Federal têm que considerar que
aqui estão pessoas que desenvolvem ações políticas importantes para
a sociedade, detêm conhecimento e não terminam sua vida à porta de
seus apartamentos e casas. São pessoas que se envolvem na
melhoria da sociedade e têm competência. Elas estão realmente
preocupadas com o futuro do País e com as políticas ambientais. Por
isso, gostaria que o senhor levasse uma pergunta a Brasília: "por que
essa insistência diante de tantos argumentos e discussões?". O
mínimo seria refletir: se há tanta oposição e argumentos técnicos
contrários, vamos, no mínimo, adiar e discutir o problema. Cuidado
com o futuro, Dr. João Urbano! Obrigada.

Palavras do Sr. Mauro da Costa VaI
Vários colegas de comitês de bacia incumbiram-me de iniciar a fala

agradecendo a esta Casa Legislativa pelo procedimento que vem
adotando nos últimos anos. Esse espaço. tanto no formato de ciclo de
debates quanto no de seminário legislativo, tem proporcionado
avanços significativos na organização social e, principalmente, no
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equilíbrio da prática democrática em nosso Estado.

Não há dúvidas de que o cenário da nossa discussão se refere aos
princípios constitucionais da administração pública: da transparência,
da competência e da austeridade na aplicação dos recursos públicos.
Sujeito aos rigores da lei, o administrador público tem de fazer mais
com menos e utilizar o que a sociedade lhe disponibiliza em termos
culturais, humanos, tecnológicos e científicos. Não é possível
considerarmos esse processo de discussão como democrático, tendo
em vista a amplitude e a consistência dos agentes sociais que se
dizem contrários ao projeto.

Do jeito que as coisas andam, a sociedade terá de formar batalhões
de advogados e utilizar, todos os dias, as promotorias e o Ministério
Público, para fazer com que realmente seja praticado, pela
administração pública, o que diz a lei.

Nesse cenário, há sugestões para os Governos Federal e Estadual.
Em relação ao Governo Federal, formularei uma pergunta ao Sr. João
Urbano, representante do Ministério da Integração Nacional. Será que
todos estão errados? Será que os Profs. Abner, Daker e Sérgio Menim
estão errados? Será que o Dr. José Carlos, Secretário de Estado, está
errado? Será que a SBPC está errada? Acredito que o Presidente
Lula não esteja sendo informado adequadamente do que está
ocorrendo. Da população brasileira, 600 o a 70% votaram em um
Presidente que não faria isso.

A avaliação de impacto ambiental. o RIMA, que os senhores
apresentaram, peca tanto no que diz respeito à identificação dos
impactos quanto na metodologia de avaliação dos impactos.

Não precisamos entrar muito na avaliação científica. A avaliação do
impacto se dá por meio da magnitude feita por cientistas e da
importância social e de uma consulta aos agentes sociais que sofrerão
diretamente o impacto. Trata-se da questão da importância social.

Avaliamos a percepção. No Governo Fernando Henrique, o
processo foi paralisado porque a bacia hidrográfica como um todo não
estava sendo considerada. Agora o RIMA considera a bacia como um
todo só de fachada. Não identifica adequadamente os impactos no
alto. Além disso, não analisa o impacto de acordo com a percepção
dos mineiros e dos baianos, mas sim de acordo com a de um grupo
de consultores que foi contratado para fazer a valoração. 0 processo
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está viciado, senhor representante do Ministério da Integração
Nacional. Não há como se fazer esse tipo de coisa sem ouvir os
mineiros nem os baianos.

O senhor disse que não foi atropelado. Sinto-me atropelado por um
Scania com esse tipo de procedimento. O representante do Governo
Federal diz: "Os mineiros não querem porque o percentual da vazão é
de 1 0 . Vamos tirar t% da vazão". Isso é uma indução do nível mais
rasteiro. Induzem a sociedade a entender que o projeto pode ser
importante, mas, do ponto de vista científico, isso é falso. A vazão que
será transposta pode chegar a 47% da disponível para alocação. O rio
é rio porque é um ser vivo. Há uma vazão ecológica para manter o rio
vivo com sua biodiversidade aquática. Para se conseguir isso, há que
haver no mínimo uma vazão "x", acima da qual está a vazão alocável.
A vazão que os senhores pretendem transpor chega a 47% da
alocável e quem aloca vazão é o comitê de bacia. O processo está
inegavelmente viciado.

Sugestão do Fórum Mineiro de Comitês ao Governo Federal: Sr.
Presidente Lula, os agentes que podem colaborar com esse processo
já estão identificados.

O que é democracia? O que é Estado? Qual é a relação do Estado
com a sociedade? Estão aí identificados os agentes: Abner, José
Carlos Carvalho e outros presentes, que podem colaborar, não
negarão a esta Nação contribuir para esse processo, se participarem
de um grupo, chegarem à conclusão e forem convencidos de que é
necessário transpor água. Você dirá "não". Prof. Abner? Dr. José
Carlos se negará a colaborar com a Nação? Nunca. Deixe essas
pessoas discutir o projeto. Dessa forma, Lula será aplaudido
nacionalmente, mas, como está, não dá senhor representante do
Ministério da Integração Nacional, cujo titular não pôde vir. Sugerimos
que nos sentemos à mesa e discutamos. Chegaremos a um
consenso.

Quanto ao Governo Estadual, aproveitei a oportunidade da fala do
Deputado Laudelino Augusto, que afirmou que a bacia do São
Francisco é formada por territórios de sete Estados e perguntou:
"Como anda a política pública das águas nesses sete Estados?". Não
posso falar sobre a dos outros seis, mas, com certeza, posso falar da
de Minas Gerais. Tenho participado, há alguns anos, desse processo,
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e temos sugestões a fazer também ao Governo Estadual.

Não há nenhuma novidade nessas sugestões. E preciso que haja
apoio ao processo de consolidação do sistema estadual de
gerenciamento de recursos hídricos, ou seja, vontade política,
efetividade de ação. Não se trata de um simples apoio, mas de um
apoio de verdade, por exemplo, a visita aos comitês. Não tivemos a
honra de receber nenhuma visita do IGAM em dois anos de
transferência da sede do comitê de Paraopeba para a cidade de
Conselheiro Lafaiete, que não é tão longe assim. Aguas Vermelhas,
sim, é distante. Apoio nada mais é que cumprir o que está escrito, ou
seja, a lei, que, aliás, é didática. E preciso conhecer para poder
administrar.

Então, vamos fazer, em conjunto, o cadastramento de usuários dos
recursos hídricos: implantar o sistema de informação estadual de
recursos hídricos: criar um cenário-base de informação para
discutirmos a implementação dos instrumentos de gestão. O sonho de
consumo de todo comitê de bacia é elaborar o seu plano diretor. Com
os recursos financeiros disponíveis, temos condições de fazer muito
melhor que fazemos. Temos, sim. Essa é a sugestão.

Uma outra sugestão é a de indução à integração daquele conselho
responsável pelos padrões de emissão ao conselho responsável pelos
padrões de qualidade. Quer dizer, induzir a integração entre a gestão
ambiental e a gestão de recursos hídricos, e não criar uma muralha da
China entre eles. Não há como. Não teremos sucesso nessa
empreitada, sem a integração desses dois sistemas, na prática.
Estamos aí para colaborar.

Existem usuários, setores produtivos, totalmente favoráveis à
implementação da cobrança pelo uso, instrumento econômico de
gestão. Já vimos isso no Paraíba do Sul. Vários segmentos produtivos
mineiros estão colaborando por meio do pagamento mensal ou
trimestral ao Paraíba do Sul. Mas nós, aqui. não estamos caminhando
por falta de agilidade administrativa. Não desejo fazer nenhum insulto,
por isso peço que as críticas sejam aceitas e respeitadas. Espero
ainda que não haja qualquer forma de patrulhamento ideológico à
minha pessoa ou a outros colegas que têm posicionamento combativo
e que fazem parte de comitês de bacias. Esse procedimento, digno de
porões da ditadura, não deve existir no ano de 2004, principalmente
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por parte dos administradores públicos. Patrulhamento ideológico,
não. Muito menos telefonar para as chefias pedindo que fiquemos
quietos. Vamos aceitar as críticas e conversar.

O cenário de discussão diz respeito aos princípios constitucionais da
administração pública. O administrador público nada mais é que um
servidor público. Ele não está ali para fazer o que quer, e sim o que a
sociedade deseja.

Reuniram-se 3 mil pessoas após 17 reuniões regionais do Seminário
Legislativo Aguas de Minas, o maior evento sobre as águas de todo o
País. Nenhum Estado foi tão grande e participativo como este aqui.

O que a sociedade mineira quer está ali escrito. Logo, o
administrador público tem que fazer o que ela quer e não o que ele
quer.

Encerro a minha participação agradecendo a todos. Que tenhamos,
como o Deputado Laudelino Augusto disse, as águas pelo bem da
humanidade. Obrigado.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, presidindo esta sessão dos nossos

trabalhos em nome do Presidente da Assembléia Legislativa, Mau ri
Torres; Exmo. Deputado, Laudelino Augusto, Presidente da Frente
Parlamentar de Defesa das Aguas, que tem transformado o seu
mandato num importante instrumento da problemática de recursos
hídricos de Minas no âmbito da Assembléia Legislativa; Deputado
Antônio Passos, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe e da CIPE. Na pessoa dessas autoridades, saúdo os demais
Deputados Estaduais com assento na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, as lideranças das comunidades que estão aqui, os
Presidentes e dirigentes de entidades de classe do setor produtivo e
das organizações ambientalistas não governamentais.

Convocados todos para mais um debate que a Assembléia de Minas
realiza sobre o tema do rio São Francisco, levando em conta o projeto
de transposição colocado na ordem do dia como mais uma iniciativa
de utilização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Velho
Chico, aqui estamos.

Embora a maioria dos presentes tenha clareza da importância do
São Francisco para o nosso Estado, gostaria de citar alguns números
que refletem a importância da bacia desse rio no território mineiro. Em
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Minas Gerais estão 70% dos rios perenes de toda a bacia
hidrográfica do São Francisco, 72% do volume das águas do rio que
chegam ao oceano Atlântico, 48 9,,o dos municípios. 38% da área
territorial, 45% da população, 70% do PIB e, também, para não citar
apenas números positivos, 75% do potencial poluidor que são
descarregados nas bacias afluentes e na calha principal do rio São
Francisco no território mineiro.

Os números correspondentes à vazão do São Francisco no
Atlântico, para que possamos ter noção da contribuição que os
respectivos Estados oferecem na volumetria final dos recursos
hídricos que chegam ao Atlântico, são os seguintes: Minas contribui
com 2.095m 3/s, correspondentes a aproximadamente 72%: Bahia,
581m3/s, aproximadamente 20%; Pernambuco, 3,2%; Goiás, 1,2%;
Alagoas, 0,7%; Distrito Federal, 0,6%; Sergipe, 0,4%.

Menciono esses números pelo que representam para nós, e não que
Minas queira exercer qualquer tipo de hegemonia neste debate. Ao
contrário, queremos participar dele e dele estamos participando com o
espírito da solidariedade federativa, que deve nortear a integração
entre os Estados federados e a União.

Todavia, se, por um lado, não queremos ter uma posição
hegemônica, por outro não queremos furtar-nos à responsabilidade
que esses números impõem a Minas Gerais no debate dessa
problemática. Por isso, como Secretário de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e como Presidente
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tenho
conduzido esse debate serenamente, sem manipulações de qualquer
ordem e sem maniqueísmo. Entendo que não podemos adotar
qualquer posição sectária no comitê que possa significar falta de
solidariedade e dificultar toda iniciativa para aumentar a oferta de
água no semi-árido brasileiro, principalmente no setentrional.

Contextualizo a questão a fim de comentar e estimular o debate,
sempre positivo e esclarecedor, que, mais uma vez, conta com a
presença do Dr. Urbano para discutir o projeto da transposição.

Primeiramente, considero importante mencionar que também a
bacia do rio São Francisco é semi-árido. Mais de 50% da sua bacia
está no semi-árido. Não podemos permitir a interpretação de que
estamos tirando água de um oásis do Brasil para levar a uma região
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que reconhecidamente possui falta de água. Temos de levar em
conta que. de Pirapora para baixo, estamos inseridos no semi-árido e
que mais da metade da população hidrográfica do São Francisco está
no semi-árido, e metade dela na zona rural. Faço esse comentário
para ressaltar que os problemas que o projeto deseja resolver no
semi-árido setentrional se repetem com a mesma intensidade na bacia
hidrográfica do São Francisco. Essa é uma das questões que
apresento para reflexão.

Recentemente, vários municípios mineiros localizados na calha do
São Francisco encontravam-se em estado de calamidade, decretado
por falta de água, incluindo o Município de São Romão, cujo Prefeito
se encontra presente neste debate. O município é banhado
simultaneamente pelos rios São Francisco e Urucuia. Por isso, temos
de contextualizar adequadamente a região, para identificar o problema
e buscar uma solução.

O segundo ponto se refere às obras inacabadas de infra-estrutura
hídrica na bacia hidrográfica, que se arrastam há anos. Hoje, temos
aproximadamente 800.000ha de terras na bacia do São Francisco
aptas à prática da agricultura irrigada, com recalque inferior a 60m.
Desses, 340.000ha já foram iniciados. Registro que há 180.000ha
inacabados de perímetro irrigado na bacia hidrográfica do São
Francisco. Alguns estão inacabados há mais de cinco, dez ou 15
anos.

E fundamental também que essas questões sejam apresentadas no
mesmo contexto, para buscarmos uma solução.

Abordo outro ponto para a reflexão do Dr. Urbano. O projeto original,
que está sendo detalhado desde a Presidência do ex-Governador
Itamar Franco, possui os números aqui mencionados, com uma
capacitação mínima de 6m 3 . máxima de 127m 3   média de 65m 3. Esse
é o projeto que se encontra sob a análise do IBAMA, para a emissão
do licenciamento ambiental.

Por outro lado, o Governo admitiu recentemente uma hipótese
estabelecida pela Agência Nacional de Aguas - ANA - de 26m 3 e uma
vazão excedente ao que estiver vertendo em Sobradinho, ou seja, a
94% de Sobradinho. Mudam a premissa e o conceito, mas não o
projeto. Precisamos refletir sobre essa questão. Se admitiremos um
projeto que aponta 26m 3 para o abastecimento humano da população
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do semi-árido setentrional... Esse número é muito questionado.
Há os que apresentam números que demonstram uma oferta razoável
de água dos açudes construídos no semi-árido setentrional para o
abastecimento humano. Isso significa que os 26M 3 quecaptaremos no
São Francisco, levando em conta um consumo de 150 litros por dia
para cada habitante, que é a média de Belo Horizonte - aliás, não sei
se a COPASA confirma essa média... Dessa maneira, admite-se que a
população de uma região semi-árida possa obter a mesma média de
consumo de uma população que vive num ambiente com abundância
de água. Os 26m 3 dão para 14 milhões de habitantes, que, aliás, são 2
milhões a mais que todos os habitantes do semi-árido setentrional.
Isso nos transporta para uma leitura obrigatória de que toda a água
armazenada no semi-árido setentrional estaria liberada para outros
usos econômicos, como irrigação e criação de camarão no Rio
Grande do Norte, que faz parte do projeto que se encontra no EIA-
RIMA submetido ao licenciamento do IBAMA.

Apresento outra questão para reflexão. Se mudam o conceito e a
premissa, não se muda o projeto. Admitiremos uma outorga firme de
26m 3/s, além do que se verter em Sobradinho. No Plenário, há muitos
especialistas em engenharia hidráulica e hidrologia. Todos sabemos
que uma obra hidráulica deve ser dimensionada pelo seu maior
volume. Então, é natural que toda obra de transposição seja
dimensionada para transportar 127m 3, e não 26m 3/s. Se admitimos
que usaremos 26m 3 e o excesso quando Sobradinho obtiver 94%,
apresento mais uma reflexão para os nossos debates. O ano passado
foi o ano das águas, pois houve muitas cheias, até mesmo no semi-
árido setentrional.

Numa reunião do comitê, conversei com um Prefeito que, em
janeiro, decretou calamidade em seu município porque as águas
destruíram todos os açudes. E agora, em menos de 12 meses,
decretou calamidade pública devido à falta de água. Digo isso, para
entendermos como os recursos hídricos devem ser administrados no
semi-árido.

Mas aqueles que acompanham isso sabem que, antes de 2003 e
2004, Sobradinho ficou 8 anos sem verter. Vamos fazer uma obra de
US$2.000.000.000,00 para construir um canal na sua capacidade
máxima, de 127m 3/s, para transportar uma água vertente, que levou
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oito anos. Os dados mais recentes indicam que Sobradinho atinge
9401,,0 em 14% do tempo, o que significa que, em cada dez anos,
tenhamos águas para transportar por dois anos, e uma estrutura
ficaria subutilizada por oito anos.

São essas as grandes questões que precisamos discutir sem
nenhum tipo de sectarismo, procurando entender que, sempre que
houver necessidade de aumentar a oferta de água para
abastecimento humano, não haverá razão para não fazê-lo. Embora
as consultas regionais realizadas ao longo da bacia, inclusive em Belo
Horizonte, tenham recomendado que o comitê não deveria aprovar
nenhum tipo de transposição, ainda assim entendemos, no âmbito do
comitê, que essa posição era radical e que não seria razoável não
admitir, como o comitê admitiu, a possibilidade de utilizar água da
bacia hidrográfica do São Francisco para uso externo, abastecimento
humano e dessedentação de animais, desde que naturalmente
comprovada a falta de alternativa de suprimento local. Parece que
esta não é uma decisão que atende aos interesses do Governo
Federal e do projeto porque, embora durante anos esse debate tenha
se dado em torno da noção de que era fundamental fazer a
transposição para abastecimento público, água para beber, à medida
em que o debate avança, percebemos que não se trata mais de água
para beber, mas de água para uso econômico.

Pessoalmente, não teria nenhuma dificuldade em admitir água para
uso econômico, se tivéssemos um trabalho sério de recuperação
hidroambiental e de revitalização da bacia e de investimento em infra-
estrutura hídrica, para resolver o problema das populações que
moram na bacia e que não têm água.

Por isso, desde a reunião do comitê com o Vice-Presidente José
Alencar, a Ministra Marina e o Ministro Oiro, em Alagoas, falamos
sobre a importância de se apresentar um programa de
desenvolvimento sustentável do semi-árido brasileiro e da bacia
hidrográfica do São Francisco, reconhecendo a importância
geopolítica da bacia hidrográfica do São Francisco para o
abastecimento do semi-árido, já que essa bacia tem uma
particularidade que nenhuma outra tem. Por isso sua importância
geopolítica é maior do que a de bacias como a do Paraíba do Sul,
que, embora esteja nos três Estados mais desenvolvidos do País, não
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tem essa importância. A bacia do São Francisco tem a
particularidade de atender à vasta região semi-árida do Brasil.

Entendo que estamos iniciando do fim para o começo. Temos de
examinar essa posição sem nenhum tipo de sectarismo: temos de
examinar os fatos como eles são, para permitir que se construa um
projeto que atenda às necessidades da bacia e, eventualmente, às
demandas de nossos compatriotas. Eles moram fora da bacia e
precisam dessa água para o abastecimento humano. No entanto, não
podem fazê-lo por uma questão de paroquialismo ou de qualquer
outra natureza.

Falarei de outro ponto para a reflexão do Dr. Urbano, bem como de
todos nós. Há o reconhecimento generalizado do Governo Federal e
dos estudiosos de que o projeto de transposição não resolverá o
problema das populações dispersas residentes na zona rural. Trata-se
de um programa que, pela sua capilaridade, resolverá o problema dos
aglomerados urbanos, das comunidades urbanas ou semi-
urbanizadas do meio rural, e não o das comunidades, das populações
dispersas do meio rural, as que mais sofrem e mais precisam. Os
programas, que são prioritários, vêm arrastando-se.

Aqueles que conhecem o trabalho da ASA, federação de
organizações não governamentais que realiza a construção de
cisternas e um extraordinário trabalho local, normalmente
desqualificado, sabem do que vou dizer. Disponibilizar 15 litros para
cada habitante não resolve a questão. Se isso não resolve, a
transposição resolverá menos ainda. Por meio do programa de
cisternas, são disponibilizados 15 litros para cada habitante; já no que
se refere à transposição, para a pessoa que se encontra no mais
longínquo semi-árido brasileiro, não será disponibilizado nenhum litro.
E fundamental contextualizar essa questão, imaginar um verdadeiro
programa de desenvolvimento sustentável, a fim de que esses
aspectos sejam contemplados.

A despeito de todas as dificuldades, o Dr. Urbano anunciou um
convênio de mais 7 mil cisternas. Aliás, isso faz parte de um programa
que nasceu com o nome de Um Milhão de Cisternas. Se admitirmos a
construção de 7 mil cisternas por ano, chegaremos a 1 milhão em 15
anos. Enquanto falta dinheiro ao Ministério de Desenvolvimento
Social, cujo Ministro é Patrus Ananias, para pôr em prática o grande
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programa de cisternas, o Governo envia ao Congresso um projeto
de R$1.100.000.000.00 para iniciar as obras da transposição. sem
que essas questões - que, no âmbito do comitê, repetimos há um ano
e meio - tenham sido suficientemente debatidas e esclarecidas. Age
assim, em vez de aprofundar o debate, de detalhar o programa de
desenvolvimento sustentável do semi-árido. O Ministro Oiro Gomes,
junto à Ministra Marina, em boa hora, e dando um passo positivo, em
reunião com a diretoria colegiada do comitê. apresentou esse
programa. Em razão das dificuldades por que passa o Governo, essa
questão não foi à frente. Reconhecemos que este, como qualquer
outro Governo, enfrenta dificuldades.

Assim sendo, continuamos com um esboço do programa de
desenvolvimento sustentável do semi-árido sem fontes definidas de
recursos, sem objetivos, sem apropriação de metas nem de custo.
Observamos a proposta de se fazer um equilíbrio entre a transposição
e a revitalização, mas, concretamente, o que dá para perceber é que o
Governo Federal, o Ministério da Integração Nacional, toca o projeto
da transposição, e não o da revitalização nem o da recuperação
hidroambiental da bacia.

Temos de entender que as iniciativas do Governo e as ações
concretas do Governo precisam ter visibilidade no orçamento.

O que não está no orçamento é discurso e proposto. Por isso, é a
melhor maneira de resolver esse problema, sem o contencioso que vai
se avolumando. Para mim, essa é outra questão profundamente
desagradável. Não gosto de lidar com contencioso, mas há gente que
adora crise. Prefiro resolver as coisas indo pelo melhor caminho.

Na medida em que as coisas não se colocam, o contencioso só vai
aumentando, ou seja, o grau de dificuldade de encontrar soluções.
Insisto mais uma vez em que deveríamos retomar a idéia de um
programa de desenvolvimento sustentável do semi-árido tal como
concebido pelo comitê desde a sua reunião de Alagoas. Isso deveria
ser negociado no âmbito da bacia, com o Governo Federal e com
demais Estados a serem potencialmente beneficiados. Poderíamos
criar um clima diferente daquele que se vai consolidando em relação a
esse tema.

O comitê decide que pode haver água para o abastecimento
humano atendendo a uma premissa tradicional desse debate, mas o
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Governo convocou uma reunião do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos que não tem outra finalidade a não ser derrubar a
decisão do comitê. Se o entendimento do Governo é que a decisão do
comitê é satisfatória, pois o que queremos fazer é abastecimento
humano e dessedentação de animal, a decisão está dada e a
autorização conferida.

Com a introdução dessas questões, o meu objetivo é estimular o
debate e pedir uma reflexão do Dr. Urbano a respeito desses temas.
O Dr. Urbano é meu amigo pessoal, meu conterrâneo, seu pai foi meu
professor de Biologia, no científico, no Liceu Muniz Freire. Gostaria de
encontrá-lo para discutir os problemas do nosso velho Itapemirim, mas
os homens são filhos do tempo e das circunstâncias. E o tempo e as
circunstâncias nos colocaram no debate do São Francisco. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
Sr. Coordenador - Neste instante, daremos início aos debates.

Esclarecemos que já foi entregue a todos os presentes uma proposta,
uma minuta, a chamada "Carta de Minas", elaborada pela equipe que
preparou este ciclo de debates e por entidades ambientalistas.
Durante os debates, todos poderão lê-Ia e, se for o caso, propor
alguma alteração.

A coordenadoria informa ao Plenário que os participantes deste
debate poderão formular perguntas, que deverão ser encaminhadas
por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos
o debate, solicitamos que, ao fazerem uso do microfone, os
participantes se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada um disporá de até 3
minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas da Mesa.

A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das
exposições e dos debates, será publicada no jornal "Minas Gerais",
"Diário do Legislativo", na edição do dia 30/11/2004 do corrente ano.

Aos interessados em gravação em vídeo das reuniões deste evento,
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações
porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia no dia 27,
próximo sábado, às 9 horas.

Debates



514 Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Sou Edésio Teixeira de
Carvalho, do Instituto Guaicuí e do Manuelzão. Sou geólogo e tenho
estudado, há algum tempo, a questão da transposição. Em primeiro
lugar, farei um pequeno preâmbulo: o Presidente Lula merece o maior
respeito: portanto, preservá-lo-ei e não farei comparação entre avião e
transposição presidenciais.

Direi palavras de um colega meu, geólogo do Nordeste, onde
trabalhei durante dois anos, na PETROBRAS: "O semi-árido é como
uma ilha cercada de água subterrânea por todos os lados. A
açudagem colocou muita água superficial, ampliando essas reservas.
Estão muito longe de ser esgotadas as possibilidades de
desenvolvimento de recursos hídricos em distribuição difusa". Por
exemplo, o Secretário disse que a Associação Brasileira de Geologia
de Engenharia Ambiental - ABGE - cuida disso tudo. desde a década
de 70, com trabalhos no Congresso Brasileiro de Geologia de
Engenharia, em 1978, sobre barragens subterrâneas no Nordeste -
em locais, é claro, em que se justificam tecnicamente.

Pessoalmente, localizei água doce em vários furos da PETROBRAS,
em Alagoas e em Sergipe, tanto no continente como na plataforma.
Esses poços poderiam abastecer uma parte da cidades litorâneas, e
poderia ser liberado um pouco das cabeceiras para as regiões do
interior.

Não são palavras minhas, mas da pátria do suposto desperdício
ambiental, do Rocky Mountain Institute: "O sábio em gestão declara a
demanda às possibilidades de suprimento, e não o oposto. Esse
oposto é artificial.".

Gostaria de dizer também que se trata, tecnicamente, de mutilação
de patrimônio territorial. Na minha opinião, a transposição, como
mutilação de patrimônio territorial, desrespeita o inciso XXVIII do art.
22 da Constituição Federal e cria uma futura encrenca para o Brasil
porque, na bacia amazônica, estamos a jusante: e, pelo menos, no
Peru - mas também na Colômbia e no Equador - há possibilidades
geomorfológicas extremamente aliciantes para fazer transposição
para o Pacífico. Nesse caso, qual seria a posição do Brasil?

O Sr. Alberto Daker - Escutar meu colega do Rio Grande do Norte
deixou-me contentíssimo. Nós, técnicos, pensamos com base na
realidade e nos números. Não pensamos em fantasias e mágicas. Seu
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trabalho tem pé no chão. Como técnicos, temos que provar que
esse é um projeto imaginário. Aliás, é uma aberração, pois querem
fazer o inviável.

Em 1982. começou o primeiro projeto de transposição. Vimos o seu
absurdo, que previa vazão de 385m 3/s para o Nordeste, o que
significaria consumir quase 1/3 da capacidade da CHESF. Ou seja,
seria um desastre para o País. O sentido, nobre, era transformar o
Nordeste setentrional na Califórnia brasileira. Que coisa maravilhosa!
Queriam irrigar entre 600.000ha a 800.000ha. Esqueceram-se de que,
nas margens do São Francisco, no médio e no submédio, havia mais
de 3.000.000ha para irrigação. Para que levar essa água até lá, com
um custo faraônico, se podiam irrigar na margem, o que era bem mais
fácil?

No Nordeste setentrional, as águas armazenadas nos açudes e as
reservas subterrâneas dariam para irrigar 530.000ha e não chegavam
a irrigar 30.000ha. Se quisessem transformar o Nordeste na Califórnia,
bastaria aproveitar as águas acumuladas, soltando-as dos açudes e
levando-as ao campo, e não fazendo um projeto faraônico.

Atualmente, a capacidade dos açudes é de 37.000.000.000m3,
sendo maior que a das barragens de Três Marias - 21 .000.000.000m3
- e de Sobradinho - 34.000.000.000m 3. O volume acumulado é
invejável. O próprio DNOCS considera que apenas 25% das águas do
açude podem ser aproveitadas, porque o restante evapora por mau
gerenciamento. Com esse percentual de aproveitamento, seriam mais
de 9.000.000.000m 3 . o que irrigaria 770.000ha.

A área irrigada do Nordeste é de 120.000ha. Então, isso é um crime.
Se o Governo se tivesse empenhado e aproveitado o dinheiro para
irrigação, treinando o caboclo e dando assistência, hoje os filhos e
netos dos primeiros assistidos seriam cidadãos. Qual a solução?
Fazer um estudo bem-feito e desviar a água do açude para irrigar os
terrenos. Com 200 litros por dia por pessoa, é possível abastecer
130.000.000 de pessoas, ou seja, água suficiente para uso doméstico.
Então, para que esse projeto? Não sei. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Como Deputada do partido do
Presidente Lula, defendo este Governo, bem como o projeto
democrático popular. Sinto-me no direito de ajudar na reflexão,
solicitando à equipe do Governo Federal e ao Ministério da Integração
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Nacional que aprofundem essa discussão com a sociedade, com
os ambientalistas e com os membros das bacias hidrográficas. Estou
orgulhosa por participar desse processo.

Não sou fã de conflitos, prefiro trabalhar com consensos, acordos,
motivo pelo qual fui Vereadora por dois mandatos. Como governista,
nosso papel é questionar e ajudar o Governo a governar e a acertar.
Mudanças devem ocorrer nas áreas sociais.

Tive o prazer de participar de um seminário no Ministério das
Cidades. Não podemos permitir que a ação da sociedade organizada,
que é preciosa, seja atropelada. E isso o que defendemos desde a
fundação do PT, há 24 anos. O desejo profundo de nossa bancada é
que este Governo seja vitorioso. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Passos - (- Lê:) "Moção de repúdio. Os
participantes do ciclo de debates Em Defesa do Rio São Francisco
vêm manifestar seu mais profundo descontentamento com a forma
como está sendo conduzido o projeto de transposição das águas do
rio São Francisco pelo Governo Federal. As decisões vêm sendo
tomadas sem consulta prévia à sociedade. O não-acatamento das
opiniões emitidas pelos diversos segmentos envolvidos no debate da
questão, especialmente pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São
Francisco, contraria frontalmente o espírito democrático que deve
prevalecer na tomada de decisões sobre os assuntos de interesse
nacional. Espera-se que essa realidade seja alterada, reabrindo-se o
diálogo e fazendo-se uma consulta ampla à população das regiões
banhadas pelo rio São Francisco".

O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Deputado Antônio Passos e
comunicamos-lhe que essa moção será enviada. Farei a leitura das
perguntas dirigidas ao Sr. João Urbano. Pergunta de Berenice
Martins, do jornal "Ambiente Hoje" da AMDA: "O Secretário de Estado
do Ceará afirmou que não há necessidade de transposição. O que o
senhor tem a dizer acerca dessa declaração?".

Pergunta de Rafael Bernardes, do Projeto Manueizão: "Qual o
estudo que o Governo Federal tem acerca do impacto na ictiofauna
das bacias doadoras e receptoras?".

Pergunta do Sr. Renato Reis Rossi, do CODEMA de Brumadinho:
"Após a implantação, qual o custo anual de manutenção desse
projeto?".
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O Eng. Miguel Ângelo Santos Sá, do CREA-MG, pergunta: "É
previsível que a população da bacia hidrográfica do São Francisco
dobre de tamanho nos próximos 30 a 50 anos. Como ficará a
sustentabilidade dessa população em termos de recursos hídricos se,
com a transposição, a disponibilidade para futuras outorgas será
zerada? Teremos de buscar água nas bacias dos rios Doce e
Grande? Essa é a visão do Governo?

Finalmente, há a questão do Eng. Santelmo Xavier Filho, gestor
ambiental, engenheiro de segurança e professor do CEFET-MG:
"Técnicos e ambientalistas de vários Estados diretamente
interessados no tema contestam a necessidade do projeto de
transposição das águas do rio São Francisco. Por que não foi feita
uma revisão de segurança do projeto, utilizando-se técnicas de
prevenção e controle de perdas, visando a evitar o desperdício do
dinheiro público? Caso no futuro se comprove que os técnicos e
ambientalistas contrários à transposição da forma como está proposta
pelo atual Governo estão corretos, quem ressarcirá os cofres
públicos? Em caso de danos ambientais irreversíveis, como ficarão as
responsabilidades criminais dos responsáveis pela execução
autocrática?

O Sr. João Urbano Cagnin - Antes, gostaria de tecer alguns
comentários sobre o que foi dito. Evidentemente precisaria de muito
mais que meia hora para apresentar esse projeto, com tantas
informações e dúvidas. Essa região do semi-árido é a mais próxima
do litoral brasileiro, ou seja, não há outra com esse potencial, com
alguma água dos açudes estratégicos já construídos ou água
subterrânea tão próxima aos portos do hemisfério Norte - Estados
Unidos e Europa.

Alegam que o custo da água é muito alto e que as pessoas não
poderão pagá-lo. Entretanto, em uma visão de Brasil, que não seja
focada em bacias hidrográficas, mas que seja focada no País como
um todo - e essa é a visão do ministério -, integrado, onde as
fronteiras de bacia não devem tornar-se fronteiras sócio-econômicas,
veremos que, se a água é mais cara por ser levada a longa distância
por bombeamento, por outro lado, o frete de transporte aos portos
mais próximos do hemisfério Norte é mais baixo e paga folgadamente
o custo maior da água. Portanto essa questão de capacidade de

rÁ



151 8
pagamento e de viabilidade está resolvida. Há dúvidas, mas é
perfeitamente viável pagar.

Quanto à questão do camarão exposta pelo Abner, vemos que a
produção se desenvolveu em quatro anos: há quatro anos, ela não
existia, e hoje o potencial de crescimento é enorme.

Atualmente, o Rio Grande do Norte é o maior exportador de
camarão do Brasil, porque está produzindo no lugar mais próximo,
com o menor custo de frete do País em relação ao hemisfério Norte. A
sociedade brasileira beneficia-se com isso, pois estamos pagando a
dívida externa, que contingencia o orçamento. Temos de pensar em
termos nacionais, e não somente em termos locais. Há comprador
para esse produto, que gera emprego e renda, mas, infelizmente, isso
não pode ser realizado sem água. Por que está indo para lá? Porque
a produtividade é quatro vezes maior do que em qualquer lugar,
devido ao vento. Juntaram-se duas situações: há um potencial
competitivo grande no País, e não se pode aproveitá-lo porque faltará
água. Não vejo o País dessa forma. Vejo-o integrado. Admiro muito o
mineiro Juscelino Kubitschek por ter enfrentado os problemas em
Brasília. Não se trata da "transamazônica do Lula", pois não
retiraremos pessoas do semi-árido para levar para o Amazonas.
Levaremos água para essa região, para que o povo permaneça lá.
Isso é o oposto.

Estou de acordo com o José Carlos. Essa questão do consenso é a
melhor forma de se atingirem as múltiplas necessidades. Os recursos
não servem para tudo, mas é importante que sejam buscados.

Em relação à irrigação no vale do São Francisco, que representa
uma demanda dos Estados da bacia, reconhecemos que existem
projetos iniciados. Os recursos são reduzidos, mas, no Ministério,
verificamos que não estão sendo utilizados os 50.000ha de que
dispomos e que estão em condições de receber água. Para os
próximos dois anos, o nosso foco não está em mais obras de
engenharia, mas em colocar os 50.000ha, que já estão com água,
para produzir. Com a aprovação dessa PPP no Congresso,
esperamos que o setor privado possa atuar efetivamente, contribuindo
para colocar esses hectares para produzir, gerando emprego, renda e
benefícios. Nos próximos dois anos, não ampliaremos o custo, pois,
com um pequeno custo adicional, poderemos colocar em produção
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cerca de 50.000ha da bacia, que estão prontos e não estão sendo
utilizados. Essa é a prioridade do Governo, portanto não foi
esquecida.

No que diz respeito à revitalização, o PIPA 2005-2008, que já se
encontra no Congresso Nacional. destina em torno de
R$1.250.000.000,00 para a revitalização. Não podemos dizer que não
disporemos de recursos. Serão destinados 50% desse recurso para o
saneamento básico. O restante será destinado às outras ações.

Ao invés de reclamarmos, temos de contribuir, apresentando
propostas. O ministério necessita de projeto de revitalização. Além
dos projetos de saneamento, que são de engenharia e relativamente
fáceis de ser concluídos, precisamos dos outros projetos. Temos de
trabalhar construtivamente, a fim de realizarmos obras. Todos estão
contra, mas deveriam contribuir com propostas. O Governo está
aberto; no ministério, estamos totalmente abertos para receber
projetos. Não há problemas com relação a recursos, mas já
enfrentamos problemas por não dispormos de projetos há uns anos.

A Profa. Maria Dalce tocou em um ponto importante. Estamos muito
atrelados aos Estados, porque são os que licenciam e fiscalizam as
atividades. Temos de realizar ações sustentáveis muito dependentes
dos Estados.

Quando os Estados têm uma política eficiente - e penso que Minas é
um exemplo disso -, as coisas podem andar bem e rapidamente. Não
vejo com essa dificuldade, e está priorizado.

Responderei às perguntas, porque terei de sair. Antes, porém,
abrirei mais um parêntese. Vejo aqui o pessoal de Sergipe. Existe
uma parte da bacia em que o Governo Federal realmente tem uma
divida nessa questão da revitalização, a qual ê irrecorrível. Diz
respeito ao efeito das barragens federais que foram construídas pelo
setor elétrico no baixo São Francisco. Realmente esse é um assunto
que nos preocupa. A população ribeirinha e os pescadores reclamam
muito. Existe uma dívida. Na CODEVASF, damos prioridade a esse
assunto para que seja tratado. O dinheiro está disponível, mas
precisamos de projeto. Já fui acusado no comitê de bacias de não ser
sensível à questão ecológica. Não sou muito sensível à questão
ecológica, mas sou realista. Nunca mais teremos na foz a condição
que tínhamos antes. E impossível! Não adianta colocar apenas água;
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os sedimentos ficaram retidos; o alimento do peixe foi retido.
Pode-se tentar melhorar um pouco fazendo alguma operações. mas
eu, sinceramente, não acredito que mude. Vejo experiências em
outros lugares do mundo, e só se consegue fazer isso destruindo
barragens, o que, em nosso contexto, não é possível.

Responderei à pergunta do Miguel: "E previsível que a população da
bacia hidrográfica do São Francisco dobre de tamanho nos próximos
30, 50 anos?".

Os 1 .850m 3/s, na foz, que a bacia tem de água - garantidos em
qualquer época, mesmo no ano hidrológico mais crítico -, dariam uma
disponibilidade "per capita" teórica, para todos os usos, inclusive
geração de energia e uso ecológico, da ordem de 7.000m 2 por
habitante. A ONU define que o seguro é em torno de 1.700m 3 por
habitante para múltiplos usos. Estamos em uma situação confortável.
mesmo se a população da bacia dobrar nos próximos 20 ou 30 anos.
Penso que não há esse risco, que preocupa a todos.

Depois de implantado, qual o custo de manutenção anual do
projeto? Não será barato. Fizemos a estimativa, e dará para cada
Estado receptor, quando estiverem recebendo toda a água, valor que
varia de um eixo para o outro. No eixo leste, que é mais urbano, com
menos água, o custo da energia é muito pesado. Por isso a água está
sendo destinada basicamente para a área urbana, que pode pagar por
ela. São 300m de bombeamento para a Paraíba e 500m para
Pernambuco. Só se viabiliza essa água para uso urbano. Trata-se da
região mais crítica de disponibilidade de água. Então, tem que fazer,
não tem alternativa. No eixo norte, tem mais água porque, além de ter
um bombeamento menor, ainda tem geração de hidrelétrica do outro
lado, o que recupera parcela importante do bombeamento. Essa água
não sai muito diferente da água interna da bacia do São Francisco. E
bombeamento de projetos de irrigação que estão sendo construídos
hoje. O custo de energia não é alto.

Existe uma outra situação, também importante, pois, como os
açudes são maiores - respondendo uma pergunta do Abner -, assim
como as demandas da região, visto que as maiores cidades adutoras.
as áreas irrigáveis estão todas penduradas nesses açudes, é possível
que se consiga uma sinergia muito grande, que significa redução da
evaporação, das perdas nos açudes, independentemente da maneira
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como se operar o projeto.

Quando o Prof. Daker disse que 75% da água será perdida e pediu
que a água fosse gerida, esse projeto trata exatamente disso, pois é
um projeto de gestão da água. Podemos ganhar uma quantidade
expressiva de água, que deixará de ser perdida, não por questão de
gestão, e sim de dificuldade. Não dá para gerir água a futuro
desconhecido, se nunca não se sabe a probabilidade de ocorrência de
uma seca, que é de 25% em qualquer ano. Mas ainda podem ocorrer
três anos de seca, como ocorreu. A cada dez anos isso ocorre.
Portanto, é preciso guardar água para o futuro, mas, ainda assim,
essa água será perdida. Não existe alternativa. Todavia, tendo a
segurança, poderemos operar melhor os açudes, ou seja, ganhar
água com isso. Estamos tentando fazer a melhor gestão da água, ao
contrário do que estão falando.

Isso reduz o custo da água, porque a água oferecida aos Estados
não tem custo, já que a obra já está feita, o açude já está concluído. A
junção de uma água daqui. que tem um custo mais alto, com uma
água de lá, que não tem custo, a média é baixa, perfeitamente viável
de ser paga. Além do mais, isso acontece numa área em que os
custos de transporte são muito menores que nas áreas anteriores.

Essa outra pergunta se refere ao Castanhão. O projeto não fará
imediatamente o trecho que vai para o Castanhão. Isso é coisa para o
futuro. O eixo norte terá fases somente no futuro: primeiro ele colocará
água nas bacias mais carentes.

Para vocês terem uma idéia desses números dos planos, os planos
trabalham com vazões garantidas de 90% lá no semi-árido. Isso
significa que a cada dez anos será preciso cortar água, porque não
haverá água, o que representa 900/o de garantia para usos
econômicos.

Então, pergunto: qual é o empresário aqui presente que investirá em
uma região, tomando empréstimo no Banco, se a cada dez anos terá
de zerar a sua produção? Eventualmente, em se tratando de pequena
produção de arroz, milho e feijão, isso poderá acontecer. Mas, em uma
produção mais eficiente, com pesados investimentos, não. E preciso
dar garantia de água. Esse trabalho com garantia maior foi
sabiamente feito pelo Comitê da Bacia do São Francisco, dando uma
garantia de iOO°/o. Com isso, essas vazões caem drasticamente. A

, "A



1 5 2 2

estimativa é que na área do projeto haja cerca de 70m 3/s de água
disponível. Multiplicando-se esse número por 30, dá cerca de
2.000.000.000m 3/s. Existem 36.000.000.000m 3/s armazenados lá,
mas só 3.000.000.000m3Is podem ser usados. Essa é a realidade.
Não é questão de gestão, e sim de incerteza. Isso tem de ser bem
compreendido.

O Ednardo falou sobre o Castanhão, que foi encher somente agora,
no final do ano. Ele tem água disponível para abastecer o canal que
está feito pelo Estado para Fortaleza, que tem exatamente o tamanho
da vazão de Castanhão, que é 20m 3/s, com 100% de garantia. Isso
garantirá Fortaleza com 100% nos idos de 2025.

Sobre a questão dos usos, quando o José Carlos se referiu a
restringir o uso para água de beber, caso não haja na região, na
nossa avaliação há um problema nessa condicionante. A Lei n° 9.433
fala que a gestão das águas deve ser para usos múltiplos. Trata-se de
um princípio da lei. A pessoa não vive só bebendo água. E preciso ter
emprego, ter renda, ter produção e atividade. E por esse motivo que
ela diz que é para usos múltiplos. Só em caso de escassez é que
temos de tirar de outros usos e colocar para beber. No limite,
cortaremos todos os usos e deixaremos só a de beber. Dessa forma,
teremos água até 2100.

Então, terá que haver restrição, como já está ocorrendo. O jornal
"Estado de Minas" de domingo noticiou que um produtor teve que sair
da Paraíba, em decorrência da falta de água para produzir, dirigindo-
se ao Rio Grande do Norte, pois lá havia alguma água.

Estamos nos referindo a usos múltiplos, porque a população não
vive só bebendo água.

Preocupo-me muito com a questão das cisternas. Acho necessário
um projeto emergencial para dar água de beber para a população
difusa. que não tem outra fonte, mas me preocupa muito ter essa
água sem sustentabilidade de produção, ou seja, água para viver,
para ter comida.

Para se terem 2ha irrigados, que seriam suficientes para comer, é
necessária a construção de 300 cisternas, e não apenas uma. A
situação é bem diferente do que se está falando.

Se a pessoa tiver emprego, renda e oportunidade em áreas mais
favoráveis, onde, além de produzir com mais eficiência, tiver
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condições de ser apoiada na área técnica, ter associativismo. será
muito melhor para ela. É preciso olhar por esse prisma. Aliás, é muito
melhor do que ficar isolado no meio do mato, a quilômetros de
distância. Nenhuma adutora é viável para levar água para uma ou
duas famílias.

Leremos a outra pergunta: "Técnicos e ambientalistas de vários
Estados interessados no tema contestam a necessidade do projeto de
transposição do São Francisco. Por que não foi feita uma revisão da
segurança do projeto utilizando-se técnicas de prevenção do controle
de perdas, visando a evitar o desperdício de dinheiro público? Caso,
no futuro, se comprove que os técnicos estejam errados, quem se
responsabiliza?".

O estudo de impacto ambiental está nas ruas. Todos os Estados
receberam. Em Minas não foi diferente. Podem-se fazer as críticas
que quiserem. O projeto está disponível na Secretaria de Meio
Ambiente. O RIMA, que tem uma linguagem mais acessível, foi
disponibilizado na Internet. Por não ser muito técnico, não tem todos
os dados. Mas o EIA possui 13 volumes completos. Nele, esse
assunto foi abordado.

Já trabalhei com barragem e outros tipos de projetos. Na minha
avaliação, esse projeto é de baixo impacto e de risco ambiental baixo.
Ele retira, relativamente, pouca água do São Francisco, num local
após a barragem, onde há maior disponibilidade hídrica assegurada,
causando pouco impacto. Ninguém pode dizer que não haverá
impacto, mas não será expressivo. Não inundará famílias, não tirará
muita água do rio, não afetará a foz. O que afeta a foz são casos
como o da CHESF. Ela opera nas barragens com dois metros de
lama, com 150% de variação de área por nível de água. Um projeto de
retirada desses não dá 5% de retirada de água. Quer dizer, há uma
outra situação real: a flutuação enorme na foz, gerada pelo setor
elétrico, que não sei como resolver. O projeto de transposição não
afetará isso. A ordem de grandeza é de centímetros para 1,5m ou 2m.
Então, não vejo maiores riscos ambientais para a bacia do rio São
Francisco nem prejuízos para os habitantes ribeirinhos. O único risco
existente é que passarão peixes. Isso só o monitoramento pode
resolver. Inevitavelmente, passarão peixes de um lado para o outro.
Podem-se colocar grades, mas o ovo passará. Isso é inerente. Não
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passará água dos outros rios para o São Francisco. Esse risco
não existe. O transporte não poluirá o rio. Então, o impacto será baixo
para a bacia.

Quanto à questão dos peixes, contrataram-se os melhores
especialistas de uma universidade de São Paulo, que trabalham com
peixes do Nordeste há dezenas de anos. Eles realizaram um
exaustivo levantamento dos peixes dos rios. Está tudo registrado.

Recentemente, li um artigo científico da Universidade da Florida que
se refere ao canal do Panamá. Lá havia um rio que dava para a
vertente do Atlântico e para a do Pacífico. Há 100 anos, todos os
peixes foram catalogados, e construíram o canal que uniu os dois rios.
A teoria biológica é que ocorreria um desastre ambiental: os peixes de
um lado se misturariam com os do outro lado e acabariam as
espécies, a biodiversidade.

Em 2002, fizeram um levantamento dos peixes dos dois lados do
canal e comprovaram a teoria da neutralidade: os peixes passaram de
um lado para o outro, mas estão todos lá. Os peixes do Pacífico estão
no Atlântico, e vice-versa. Não houve o desastre da biodiversidade
que tanto preocupava a todos.

Não há nada sem risco, mas os riscos, do ponto de vista ambiental,
não são grandes. Até porque esses açudes já receberam peixes da
África e da Amazônia - tucunaré e piranha -, que não são de lá. Não
estou condenando ninguém, mas as espécies estão lá. Portanto, o
impacto na biodiversidade não é tão expressivo.

Encerrarei minha participação neste debate porque estou com
viagem marcada.

O Sr. Presidente - Dr. Urbano, há um apelo unânime para que
continue conosco. Estamos providenciando um vôo para mais tarde
ou mesmo um hotel. Se o senhor sair, o debate perderá a finalidade,
pois é a pessoa mais importante, que apresenta o contraponto.
Queremos continuar o debate e exaurir o tema. Há outras questões e
perguntas que serão apresentadas.

O Sr. João Urbano Cagnin - Tenho um compromisso inadiável,
amanhã cedo, em Brasília. Pegarei o último vôo para Brasília, às
19h20min. Infelizmente, tenho de me ausentar. Encaminhem-me as
perguntas por "e-mail" que terei prazer em responder a elas. O
endereço do "e-mail": projeto.saofrancisco@integracao.gov.br .
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O Sr. Coordenador - Democracia dá trabalho e exige paciência,

mas vale a pena. Peço aos senhores um minuto de paciência para
que o Frei Cristóvão, membro da equipe que preparou o texto da
"Carta de Minas", leia a proposta ainda não discutida. Então, solicito
ao Sr. Urbano que aguarde a leitura, enquanto espera a transferência
do último vôo de hoje para Brasília.

O Frei Cristovão - Creio que todos têm em mãos a proposta. Solicito
que a sigam, pois, na dinâmica, há sugestões de emendas estruturais
ou simplesmente redacionais. (- Lê:)

"Carta de Minas. Proposta. O Brasil possui dois símbolos
indiscutíveis de unidade nacional. Um deles é o idioma pelo qual os
habitantes de todas as partes do País se comunicam perfeitamente. O
outro é o rio São Francisco, que integra territórios de seis Estados das
Regiões Sudeste. Nordeste e Centro-Oeste e o território do Distrito
Federal. Percorrendo mais de 2.700km e formando uma bacia
hidrográfica que engloba 503 municípios, o rio São Francisco exerce
forte influência social, econômica e cultural sobre uma população de
mais de 15 milhões de pessoas.

O Rio da Integração Nacional também carrega em seu nome o
simbolismo de um santo ecumênico: protetor das aves, das plantas e,
por extensão, do meio ambiente - patrono da ecologia.

Qualquer discussão de âmbito nacional sobre esse rio, diante
dessas circunstâncias culturais e históricas, deve ter como premissa o
respeito à natureza e o cuidado com a preservação ambiental. Em
sentido amplo, deve incluir os recursos naturais e os seres humanos,
a comunicação franca e aberta, a disposição para o diálogo e a
transparência.

Infelizmente, essas premissas não norteiam o projeto do Governo
Federal de transposição das águas do rio São Francisco. A decisão de
iniciar as obras de transposição, agora eufemisticamente denominada
de integração de bacias, contraria a opinião de técnicos,
ambientalistas e estudiosos do assunto e, na contramão dos esforços
para a construção da democracia, a vontade de grande parte da
população a ser atingida com a captação das águas do rio.

Dessa forma, há dois fatos preocupantes na condução do projeto
pelo Governo: 1 - A sociedade brasileira não está devidamente
esclarecida e muito menos convencida, diante dos estudos técnicos



colocados à sua disposição, de que a transposição das águas do
São Francisco é imprescindível para o desenvolvimento do Nordeste
setentrional e não trará prejuízos ao meio ambiente e às populações
ribeirinhas; 2 - a forma de conduzir o processo de aprovação do
projeto está muito mais próxima de um modo autoritário de decidir
sobre as questões de interesse público do que de um modo que tenha
por princípio o diálogo e a transparência, que a população brasileira
tanto esperava do Governo atual. O bom senso e a responsabilidade
indicam que, antes de se pensar na possibilidade de drenagem das
águas do São Francisco, devem ser considerados diversos aspectos
relacionados ao assunto, como:

a) o processo de transposição de águas de rios ou lagos para
regiões supostamente carentes de recursos hídricos tem resultado em
sérios danos ambientais. econômicos e sociais em diversas partes do
mundo, como ocorreu nos casos do rio Cobrado, nos Estados Unidos,
e do lago Aral, na Rússia:

b) existem soluções locais e contextuais para sanar o problema da
escassez de recursos hídricos no Nordeste setentrional, como o uso
de cisternas, poços tubulares, açudes, barragens subterrâneas. que
não estão sendo devidamente dimensionadas:

c) é necessário que se implante no Nordeste setentrional, assim
como em todas as regiões brasileiras, um modelo de gestão de
recursos hídricos, levando em conta uma série de fatores, como a
disponibilidade e a necessidade de água, as alternativas de produção
de água, a preservação do meio ambiente e o contexto
socioeconômico da população;

d) é necessário também que se revejam as políticas públicas que
permitem ou estimulam, direta ou indiretamente, a degradação das
bacias hidrográficas, notadamente a do São Francisco, e que se
implementem programas de recuperação das áreas ambientalmente
degradadas;

e) os projetos relacionados aos recursos hídricos não podem
centrar-se na visão comercialista ou imediatista do uso das águas,
deixando em segundo plano seus aspectos socioambientais. E um
grande equívoco, por exemplo, classificar como desperdício o
lançamento das águas do São Francisco no oceano Atlântico, pois
uma alteração artificial desse fenômeno traria uma série de
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conseqüências ambientais a toda a região de influência da foz do
rio, relacionadas principalmente à flora, à fauna e à cadeia alimentar:

f) escapa à lógica do planejamento a afirmação de que será utilizada
só a metade da capacidade de bombeamento do projeto de
transposição. de 127m 3/s, pois. se há tanta escassez e tanta
demanda, é pouco provável que se realize um projeto dessa monta
apenas a título de capacidade instalada:

g) é inacreditável que se afirme no RIMA relativo ao projeto de
transposição que não haverá impactos ambientais no trecho do rio
que vai das cabeceiras até o barramento de Sobradinho, ignorando-se
a natureza unitária da bacia hidrográfica do São Francisco,
especialmente no que diz respeito a Minas Gerais, que gera mais de
75°i de suas águas:

h) a transposição das águas do São Francisco tem forte apelo
político e social, pois se fundamenta na necessidade de atender a
uma região historicamente pobre, com baixos índices de
desenvolvimento e que tem desafiado sucessivas administrações
governamentais. Todavia, é preciso pensar também que existem
regiões muito pobres ao longo de uma grande extensão do rio, a
montante da área na qual se pretende fazer a drenagem, sujeitas a
ficar ainda mais pobres com a implantação do projeto;

i) a transposição fere o direito ao uso do patrimônio natural para o
desenvolvimento económico sustentável dos que vivem no vale a
jusante do desvio e, por conseqüência, das regras de gestão que se
pretende impor, dos que vivem acima dos pontos de captação do rio,
porque inviabiliza o legítimo direito de pretenderem habilitar-se aos
usuários. Inevitavelmente, os ribeirinhos terão seu atendimento
potencial reduzido exageradamente pela quantidade de água
reservada para a transposição.

Diante dessas considerações, os participantes do ciclo de debates
Em Defesa do Rio São Francisco convocam a sociedade para se
engajar na discussão do tema e propõem ao Governo Federal as
seguintes medidas: suspensão do projeto de transposição das águas
do São Francisco até que se realizem estudos confiáveis por
empresas ou instituições de pesquisa independentes e de
reconhecida capacidade técnica, englobando toda a bacia hidrográfica
do rio: abertura de diálogo, de maneira ampla e transparente, com
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toda a sociedade brasileira, a respeito do assunto, tendo como
base os estudos técnicos elaborados e divulgados previamente;
implantação de um programa de revitalização da bacia do rio São
Francisco, considerando os pontos de vista ambiental, social e
econômico, e não apenas a garantia de água para a transposição.
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004".

O Sr. Coordenador - Pergunto, então, se essa carta está aprovada.
A Sra. Maria do Carmo - Peço uma questão de ordem, Deputado.

Antes de encerrar a reunião, pretendo apresentar algumas
considerações que escrevi. Além disso, outras pessoas que estão
inscritas gostariam de falar também. Fiz algumas anotações e, antes
de encerrar, quero promover o encaminhamento.

O Sr. Coordenador - Daremos encaminhamento, sim. Considerando
a lamentável ausência do representante do Ministério, peço que os
inscritos compreendam a situação, permitindo que os Deputados de
outros Estados se manifestem em primeiro lugar, a fim de liberá-los
para viajar. Em seguida, poderemos passar a palavra aos inscritos.
Lembro que não concluiremos este debate hoje. Penso que teremos
de nos reunir novamente. O Ministério do Meio Ambiente se propôs a
realizar junto conosco um seminário sobre o projeto de revitalização
do rio, o que é do nosso interesse.

Passarei a palavra aos Deputados da Mesa. dando prioridade aos
de outros Estados, que solicitaram a palavra. Peço que sejam
objetivos, a fim de que um número maior de pessoas possa
manifestar-se. Com a palavra, o Deputado Augusto Bezerra, de
Sergipe.

O Deputado Augusto Bezerra - Depois de uma discussão belíssima,
como a de hoje à tarde, ficou a lição de que devemos, depois de
tecnicamente exauridos os debates, levar a discussão para o lado
político. Temos de levar o tema da transposição ao Congresso
Nacional. E de importância fundamental que isso aconteça. O próprio
representante do Governo, que não está mais presente, disse do
débito que o Governo tem em relação à foz do rio São Francisco. Até
pediu desculpas por essa situação.

No dia 30, com certeza estaremos assistindo ao Conselho Nacional
de Recursos Hídricos atropelar o comitê de bacia, que decidiu sobre o
abastecimento humano e a dessedentação de animais, pois foi dito
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claramente neste debate que se destina a uso múltiplo. O que nos
resta? Levar essa discussão ao Congresso.

No Governo passado. eu , os meus colegas e o Presidente da Casa
obstruímos a audiência pública. Fui processado pelo Ministro
Fernando Bezerra, mas estou pronto para obstruí-Ia novamente. No
dia 7, estarei em Minas Gerais ajudando a obstruir a audiência
pública. Essa luta tem de começar em todos os lados. Muito obrigado.

O Deputado João Bonfim - Deputados, senhoras e senhores, sou o
Deputado João Bonfim, da Bahia. Quando convidado para participar
deste debate, vim com o objetivo de ouvir o que estavam pensando os
nossos irmãos de Minas Gerais em relação a esse projeto. Esse
projeto não atende a ninguém, não atende aos interesses da Bahia,
de Pernambuco, de Alagoas, nem de Sergipe. Aqui também ficou
confirmado que não atende aos interesses de Minas Gerais. Todos os
pronunciamentos que ouvimos também demonstram que não atendem
aos interesses do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Enfim,
a quem interessa levar adiante esse projeto que propõe tirar as águas
do São Francisco de uma região - conforme foi dito por todos os que
fizeram uso da palavra - que precisa de suas águas?

Digo isso, porque sou ribeirinho. Nasci e me criei nas margens do
São Francisco. Sou de uma região em que muitas cidades, situadas a
10km ou a 15km do rio São Francisco. consomem água de poço
artesiano, sendo necessário dessalinizá-la para o consumo humano.
Sou de uma região em que, a 4km ou a 5km do rio São Francisco, há
pessoas precisando colocar Latas d'água na cabeça para matarem a
sede dos seus filhos e dos seus animais.

Não continuaremos a ouvir esse discurso de que é para matar a
sede de nossos irmãos nordestinos. Precisamos dar um basta já a
essa transposição. Queremos deixar a discussão técnica, pois ficou
provado que é tecnicamente e economicamente inviável e socialmente
injusta essa transposição. Devemos levar essa questão para a
discussão política.

A vontade política do povo baiano é impedir que esse projeto seja
implantado em nosso Estado, na Bahia de tantos filhos ilustres, como
Rui Barbosa, Castro Alves e Irmã Dulce; de um povo hospitaleiro,
ordeiro, pacífico; e, na hora necessária, destemido, guerreiro e
valente. E também a Bahia de Antônio Conselheiro e de Antônio
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Carlos Magalhães. que não aceita qualquer projeto imposto aos
baianos.

Unir-nos-emos aos irmãos de Sergipe, Alagoas e Minas para
impedir, ainda que seja "na marra", que esse projeto seja empurrado
goela abaixo do povo da beira do rio São Francisco. A posição da
Bahia é a de impedirmos o prosseguimento desse projeto. Está claro
que o comitê não será respeitado e que as discussões em andamento
não nos levarão a lugar algum. Mostraremos outro lado, o daqueles
que não vão aceitar essa imposição; não aceitaremos que a
revitalização seja moeda de troca. De agora em diante, a nossa
palavra de ordem é: revitalização já, transposição jamais.

O Deputado Francisco Tenório - Membros da Mesa e demais
presentes. se Minas Gerais, que tem a nascente do São Francisco, é
contra a transposição e defende a revitalização. imaginem Alagoas e
Sergipe, que estão na foz! Ambos já sofrem com alterações na flora e
na rede alimentar provocadas pela redução das águas na chegada â
foz. Temos prejuízos praticamente irrecuperáveis. Em hipótese
alguma podemos concordar com o projeto de transposição, que pensa
em produções múltiplas, por exemplo, no Ceará - a aproximadamente
1 .000km do rio -, quando temos populações inteiras à sua margem
sem água na torneira. Sem água para beber, imaginem para plantar!
Reconheço que a água utilizada para irrigação favorece o consumo
humano, mas não podemos concordar com essa situação.

Fica o aplauso de Alagoas aCaa de Minas". Estive em outras
reuniões com nosso Bezerra - não o que defendia a transposição, mas
sua antítese -, e fizemos até uma parada na ponte que liga Sergipe a
Alagoas em sinal de protesto contra a transposição. Invoco a força do
sergipano, do pernambucano, do mineiro e do baiano, para tomarmos
uma posição na reunião do dia 30, em Brasília.

Qual posição levaremos daqui? O que poderemos fazer antes, no
dia 29, ou mesmo no dia 30? Deveríamos debater rapidamente, ou
seja, chegar a uma posição, para sairmos daqui unânimes diante
desse problema nacional. Muito obrigado.

O Sr. Warmillon Fonseca Braga - Deputado Gil Pereira, Presidente
dos trabalhos a respeito da transposição do rio São Francisco, na
realidade, a minha fala seria dirigida ao Sr. João Urbano, mas
necessitou ausentar-se. Essa discussão sobre a transposição já se
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estende há anos. Fui Prefeito da cidade ribeirinha do São
Francisco. Lagoa dos Patos, que apresentava toda essa problemática
mencionada aqui.

Os que me antecederam falaram que essa discussão sobre a
transposição deveria ser estendida por décadas. Dr. João Urbano,
peço que encaminhe ao Ministro Ciro Gomes a necessidade da
revitalização, que não pode ser mais esperada.

Quando o Dr. José Carlos Carvalho era Ministro do Meio Ambiente,
durante o Governo Fernando Henrique, ventilou-se que
R$100.000.000.00 seriam destinados ao inicio da revitalização do rio.
Lá estive com alguns colegas e Deputados. Quando nos assentamos
à sua mesa, confidenciou-nos que tinham sido contingenciados 900/o
desses recursos.

Ministro José Carlos, nessa época, quando estavam comigo o
Deputado Kleuber e outros, o senhor disse que havia sido suprimido o
recurso e que havia somente R$10.000.000,00. Porém, naquele
momento, somente Minas Gerais já havia apresentado mais de
R$150.000.000,00 em projetos para esses poucos milhões.
Quando ouvi o Dr. João Urbano dizer que quase

R$1.250.000.000,00 seriam destinados para a revitalização, de 2005 a
2008, fiquei descrente. Por que não fizeram nada ainda e não
iniciaram a revitalização? Com isso, desarmariam os nossos espíritos
ribeirinhos do São Francisco. Se já estivessem realizando algo
concreto, este debate seria diferente.

Quando o Secretário José Carlos Carvalho falou das 7 mil cisternas
e disse que foi proposto 1 milhão de cisternas, fez a conta errada,
porque não necessitaríamos de 15 anos para isso, mas de 150 anos.
Ele fala em R$1.250.000.000,00 para a revitalização, mas podemos
verificar que, somente para a rede de esgoto, levando-se em
consideração que o nosso Município de Pirapora precisaria de cerca
de R$4.000.000,00 para concluir a ETE, que correspondem a mais ou
menos 30% do que precisamos, seriam necessários R$4.000.000,00
multiplicados por 503 municípios. Os recursos não são suficientes
para atender nem sequer a rede de esgoto e as ETEs.

Vim animado quando o Deputado Gil Pereira me convidou para
tratarmos da revitalização do rio, mas não para a transposição. O
debate foi muito proveitoso. 0 Deputado está de parabéns.
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Em um semanário do Norte de Minas, foi publicada uma charge

sobre o assunto. Disseram que o projeto era faraônico. A pessoa que
desenhou e escreveu a charge disse que estava doida para ver a
transposição do rio São Francisco. porque isso serviria de laboratório
para que nós, mineiros, principalmente do Norte, pudéssemos
transpor também um pouco das águas do nosso oceano para Minas
Gerais. Digo isso para deixar bem claro que o projeto é, de fato,
faraônico, um elefante branco e uma transamazônica. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, componentes da Mesa,
caros participantes, gostaria inicialmente de fazer algumas perguntas
ao representante do Ministério do Desenvolvimento e da Integração
Nacional, João Urbano, mas, infelizmente, ele não está mais aqui.
Passarei minhas perguntas por escrito. Confesso a todos os presentes
que fiquei ainda mais preocupado com esta audiência realizada hoje.
Primeiro, no momento em que observamos aqui que todas as pessoas
que se manifestaram foram contra essa aberração que é a
transposição do São Francisco. Reunimo-nos hoje e vamos nos reunir
amanhã, na CIPE São Francisco, com nossos colegas de outros
Estados. Lembro-me de quando o Deputado Antônio Passos nos
confidenciava que ainda não tinha encontrado nenhuma pessoa, a
não ser as do Governo, que defendesse esse projeto da transposição.
E hoje vemos a tranqüilidade com que o representante do Ministério
das Cidades fala sobre esse projeto, como se fosse um projeto da
maior simplicidade, um projeto que não causasse nenhum dano ao
meio ambiente. Fico assustado porque trabalhei numa empresa de
saneamento, a COPASA, e fui responsável por uma estação de
tratamento que bombeia 6 mil litros de água por segundo e atende a
mais ou menos 40% da população de Belo Horizonte. Imagine-se um
complexo do porte do da transposição do São Francisco, que seria 20
vezes superior ao complexo do rio das Velhas. Quem conhece aquele
sistema, pode entender o que significa esse projeto e ver como está
sendo tratado de maneira simplista pelo Ministério das Cidades.

Preocupa-me também - e aqui gostaria de fazer coro com meu
colega de Alagoas - o fato de que, no momento em que estamos
debatendo essa questão, no momento em que o próprio representante
fala que o Ministério está aberto ao diálogo e a sugestões, no
momento em que achamos que isso possa acontecer, essa posição
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defendida pelo Comitê do São Francisco certamente será
derrubada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na segunda-
feira. Por que temos essa certeza? Porque, infelizmente, o Governo
Federal detém a maioria nesse Conselho e parece que a aprovação
desse projeto é uma meta prioritária deste Governo, que vem
atropelando tudo que vem contra a proposição. Numa reunião de que
tive a honra de participar, na FIEMG, com a presença do ilustre
Secretário José Carlos, debatíamos essa questão e foi-nos informado
pelo Secretário que até mesmo uma participação do Presidente do
comitê para fazer a defesa da sua posição foi negada. Achamos que
esse processo está totalmente conturbado e não entendemos a
omissão do Congresso Nacional sobre essa questão. Essa
participação é de fundamental importância.

Ao encerrar nossa fala, gostaríamos de dizer que acredito que ainda
hoje deveríamos estabelecer algumas ações práticas para enfrentar
esse problema. Já temos algumas sugestões de colegas dos outros
Estados: a obstrução dessas audiências públicas, que - também no
nosso entendimento - estão sendo atropeladas, como muito bem
lembrou a Maria Dalce. No dia 7 será realizada uma audiência, aqui,
sem uma ampla divulgação, num Estado do tamanho de Minas
Gerais.

Não temos dúvida de que essas audiências estão sendo
programadas apenas para ser cumprida uma obrigação legal ou
formal. Temos que sair daqui com algumas medidas práticas, talvez
até programar uma mobilização para, em Brasília, fazermos uma
intensa movimentação no momento em que esse projeto estiver sendo
apreciado. Temos certeza de que será derrubada a posição do Comitê
do São Francisco. Poderíamos aproveitar o tempo de debate dessa
questão e perguntar ao Secretário José Carlos se existe alguma
possibilidade de ação do Governo Estadual para impedir o
encaminhamento desse projeto da maneira como está sendo
implementado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Deputado Laudelino Augusto, acabamos de
receber um telefonema do Governador, dizendo-nos que receberá os
membros da CIPE São Francisco para reafirmar o seu compromisso
de revitalizar o São Francisco e não transpor suas águas. Peço
licença para ausentar-me, juntamente com o Secretário e com os
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Deputados dos outros Estados, para sermos recebidos pelo
Governador.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, V. Exa. representará os
integrantes da CIPE mineira?

O Sr. Presidente - V. Exa. também irá conosco. Passo, então, a
Presidência ao Deputado Laudelino Augusto.

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Passaremos à
proposta de encaminhamento. Antes, porém, acredito ser de bom
alvitre o Governo do Estado e a CIPE São Francisco tomarem,
realmente, alguma providência. Cobramos essa providência tanto do
Governo de Minas quanto da CIPE, que hoje de manhã se reuniu,
mas não se manifestou. Ficamos felizes com essa posição do Estado
e da CIPE São Francisco.

Proponho. em nome da democracia e do direito de todos, que, se as
pessoas inscritas vierem aqui apenas para repetir o que já foi dito,
declinem-se da inscrição.

O Sr. Ivo das Chagas - Em primeiro lugar, boa noite a todos.
Cumprimento as autoridades e todos os que aqui se encontram.
Temos muito pouco tempo para falar. Concluímos que todos estamos
extremamente preocupados com o problema da transposição.

Gostaria de levar a todos mais um problema e mais uma
preocupação. Refiro-me ao cerrado. Todos os técnicos e os políticos
envolvidos na transposição só pensam na calha do São Francisco,
esquecendo-se da bacia. São 640.000km2 , com uma população que,
em sua maioria, vive na miséria, à beira da água. Portanto, chego à
conclusão de que água permanente neste País não é fator de
prosperidade. Se assim o fosse, o São Francisco não seria o vale da
miséria.

Então, a minha preocupação diz respeito ao cerrado brasileiro.
Todos estão conscientes de que a quase totalidade das águas deste
País saem do cerrado brasileiro. Dele saem o São Francisco e todos
os seus principais afluentes. Do cerrado brasileiro saem o Araguaia-
Tocantins, todos os rios da bacia do Prata, a maior parte da margem
direita do Amazonas, o Jequitinhonha, o Paraguaçu. Então, esse
cerrado é efetivamente o pai das águas desse Pais.

O cerrado está sendo destruído com grande velocidade. Isso nunca
ocorreu com qualquer ecossistema do Brasil. Toda e qualquer água
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do cerrado sai de um ponto único, chamado de vereda, que está
sendo sistematicamente destruído pela agricultura comercial, pela
agropecuária de grande porte, pelas estradas construídas ou pelo
barramento para irrigação. As veredas estão sendo "assassinadas"
em massa. Com a sua destruição, não teremos a permanência do São
Francisco, que estará sacrificado em todos os seus aspectos.

Quero apenas dizer que o rio São Francisco é também nordestino, é
o rio da miséria. O Jequitinhonha é um rio permanente, cujo povo
ribeirinho está abaixo da linha de pobreza. Temos também o
Parnaíba, que é um rio inteiramente nordestino, e o seu povo se
encontra na miséria. Pergunto ao representante do Governo: uma
linha de carretel de água no Nordeste, no semi-árido, resolveria os
problemas da região? Isso parece mais uma piada.

O Sr. Eduardo Faria Tavares - Serei objetivo, O meu
questionamento se dirige ao Sr. Urbano, que, diga-se de passagem, é
muito corajoso, pois encontra-se só para defender o projeto da
transposição do São Francisco.

Temos uma Constituição que se diz cidadã: um Estado que se diz
de direito; um Governo que se diz de participação e um povo que se
diz ordeiro. Trago uma proposta, já apresentada pelo Deputado Fábio
Avelar: por que não criar, diante da presença de parlamentares de
outros Estados, um movimento junto às Assembléias e às
organizações da sociedade civil para obstruir o movimento do
Conselho Nacional dos Recursos Hídricos e impedir a realização
desse negócio? Temos de aproveitar a oportunidade e demonstrar
que somos participativos e ordeiros, lutamos pela legalidade e
queremos ser ouvidos. Obrigado.

O Sr. Odair Santos Júnior - Lembro que este ciclo de debates
promovido pela Assembléia Legislativa, na verdade, é oriundo de uma
proposta encaminhada pelo CREA-MG. aprovada na plenária final do
Seminário Legislativo de Saneamento Ambiental. Registro que esse
pretendido projeto de transposição de parte das águas do São
Francisco, na forma como está, conduzido pelo Governo Federal, fere
os mais elementares e lapidares princípios da engenharia, sobretudo
os grandes eixos temáticos do maior compromisso internacional
firmado entre os países do mundo, a Agenda 21.

Não poderá haver agricultura sustentável nem cidades sustentáveis
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se não houver infra-estrutura e integração regional. Da mesma
maneira, não se admite que ciência e tecnologia para o
desenvolvimento sustentável não sejam feitas e incrementadas de
forma a assegurar o direito mais elementar que permita a redução das
desigualdades sociais.

Assim, manifestamos o nosso total e efetivo descomprometimento
com esse projeto. da forma como está sendo conduzido. Saudamos a
Assembléia Legislativa e cumprimentamos a todos que participaram
deste evento, com paciência típica dos mineiros, para que
efetivamente possamos assegurar aos nossos irmãos do Nordeste
uma solução ao problema que os aflige. Obrigado.

A Sra. Maria do Carmo Nunes - Muito obrigada. Serei breve. O
grande ganho da Lei n° 9.433 foi a descentralização decisória. A
maneira como se elabora e se conduz esse projeto praticamente põe
abaixo essa lei, com a outorga da transposição do rio São Francisco.
Muitas pessoas estão ansiosas, com desejo de alterar a sua rotina e
fretar um ônibus para ir a Brasília, a fim de fazer presença e conseguir
uma decisão mais democrática do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos - CNRH.

Como todos disseram, o projeto é inviável tecnicamente,
antiecológico, lesivo aos interesses da população da bacia do rio São
Francisco, inócuo e inoperante para as bacias do Nordeste
setentrional. Na verdade, requeiro aqui a suspensão "sine die" da
reunião do CNRH, anunciada para o dia 30. Não há obra emergencial
nem flagelo da seca que justifique essa rapidez e pressão para
realizar essa reunião. Supõe-se que o dossiê encaminhado pelo
Governo ao CNRH seja unilateral, ou seja, somente o Governo teve
voz. Então, requeiro que se disponibilize esse dossiê para a
sociedade, a fim de apresentar as suas contra-razões.

Solicito a suspensão da reunião CNRH e solicito que a transposição
seja retirada do PPA, porque ela não atende ao interesse de ninguém,
mas somente o do Governo a de realizar obras faraônicas.

O Sr. Aloísio Fantini Valério - As perguntas que elaborei seriam
dirigidas ao representante do Ministério da Integração Nacional, que
infelizmente não pôde permanecer na reunião. Uma das questões é
que, em Minas, a prática política se faz com transparência, ética,
diálogo e seriedade. Nesta nova república, o Governo nos dá um

rÁ



1537
exemplo da prática da antidemocracia. O representante do
Ministério esteve impassível e impenetrável. Não é possível que o
Governo fique alheio e desdenhe a manifestação dos segmentos mais
representativos da sociedade. Não sei se estou bem-informado, mas
me disseram que o IBAMA não realizaria em Minas Gerais uma
audiência pública e que foi necessária a intervenção do comitê para
que a realizasse. Com muita delicadeza, marcou a audiência pública
para as 19 horas no UNI-BH, na véspera de um feriado.

Na última audiência, com a apresentação do Governo anterior,
houve obstrução. Não foi possível conduzir a audiência devido ao
clima que se instalou no ambiente. Quer dizer, é um projeto
inconsistente que desafia até a inteligência da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência. Para não falar no desafio que se faz ao
comitê federal da bacia do São Francisco. Como o Governo possui
maioria, certamente tentará atropelar. Iremos à última instância, ou
seja, à justiça. Se for necessário e não houver uma maneira de
resolver politicamente - aliás, esse desafio é para o Congresso
Nacional -, iremos à instância jurídica para terminar com essa
palhaçada. Na verdade, um projeto que desafia a inteligência do País
e não a vence em cinco gerações praticamente, ou seja, há mais de
100 anos, não pode ser consistente nem atender ao interesse
nacional.

A Sra. Maria Helena Murta - Manifesto a indignação e o repúdio da
Defensoria da Agua, como organismo criado em 16 de março deste
ano sob os auspícios e apoio do Ministério Público Federal, da CNBB,
da Cáritas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da CPT, do
Movimento Grito das Aguas. Terra de Direitos, quando criamos uma
Defensoria Pública com controle social. A Defensoria da Agua está
atenta, estou escrevendo todos os itens. palavras e expressões, não
só para o controle da sociedade, mas para que ela exerça seu direito
e o seu dever. A todo direito corresponde um dever. Sendo a água um
bem social e um direito fundamental dos seres vivos, não apenas do
ser humano, não podemos permitir que disponibilizem essa água sem
consultar seu tutor, a sociedade. Estamos a postos para resguardar o
direito difuso da água como bem essencial à vida. Gostaria que os
presentes se manifestassem à Defensoria da Agua. Nosso "site" é
www.detensoriadaagua.org.br . Receberemos encaminhamentos e
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promoveremos em Minas o curso de capacitação civil na gestão
dos recursos naturais. Obrigada.

A Sra. Dardânia Fonseca Lisboa - Esta é a quarta vez em que
participo de um ciclo de debates a respeito desse tema. No último
ciclo, realizado no CREA, ficou decidido, através de um ato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que esse projeto deveria ser
paralisado até que fosse feito um estudo científico geológico e
arqueológico que desse embasamento mais profundo ao projeto
original. O projeto que os senhores apresentam é político e técnico, de
grande envergadura: porém é necessário que se levem em
consideração os fatos históricos e os sítios arqueológicos desses fatos
históricos, como, por exemplo, a procura da nascente do rio Nilo.

Grandes cientistas estão à procura dessas nascentes. Sou apenas
uma historiadora, geógrafa e pedagoga. Após 17 anos de pesquisa,
consegui encontrar referências em livros.

Os rios Tigre e Eufrates hoje correm exatamente para suas
nascentes. Isso é de uma profunda envergadura. A depressão que se
fez é onde fica a Mesopotâmia hoje, a 200m de altitude do Golfo
Pérsico. Todos os cientistas e professores presentes sabem que, em
determinada época, a terra girou. Por quê? Mitologicamente, alguém
afirma que se quis fazer a transposição de rios e montanhas. Basta
procurar as mitologias latina e grega para observar essa minha
preocupação.

E necessário que se faça como esse Presidente da República,
homem formado na Sorbonne, graduado, professor da Universidade
Federal de São Paulo, que teve a preocupação de fazer essa
solicitação aos cientistas, visto que são eles, e não os políticos, as
pessoas competentes para tal. Ressalto que alguns políticos são
formados, mas os cientistas são diferentes, fazem uma pesquisa mais
aprofundada. Ou seja. seus estudos transcendem o Brasil, os
Estados, o povo. A água é um patrimônio mundial.

No mundo grego e na Europa. existem sítios arqueológicos. O
mesmo acontece com o Brasil, especialmente nos locais onde a água
está prestes a ser transposta. Todavia, esses sítios ainda não foram
pesquisados. Por que V. Exas., por meio da ação efetiva desse
homem, que se diz Presidente popular pelo voto e pela
representatividade, não convocam os cientistas ligados ao Conselho



1531)
Cientista do Vaticano, ao Conselho Científico dos Templos do
Egito e ao Conselho Cientista de várias outras ordens?

Não me resta dizer aqui, visto que a questão é reservada ao mundo
de vocês, ao mundo masculino. Os senhores têm a responsabilidade
cívica de determinar que isso seja feito antes que aconteça outra
virada de três graus vírgula seis e tanto da terra. Dessa forma, o bloco
do qual o Brasil faz parte hoje poderá estar sabe Deus onde. Não sei:
nem mesmo os cientistas poderão saber. Porém, é preciso considerar
as depressões geográficas dos rios, do mar Negro, do mar de
Mármara e do mar de Azofe.

Foi exatamente na transposição dessas terras, a 8.900m do
Caracoro e do Tibet ou a uma altura maior da terra, houve uma
grande catástrofe, na qual grandes civilizações se perderam. Na
América, inclusive, perderam-se as civilizações asteca, maia e inca.
Seus vestígios foram soterrados nas areias da Amazônia, onde ficam
grandes reservatórios de petróleo e, como disse o nosso grande
cientista, lençóis de água. Se considerarmos o grau de virada da terra,
para lá teriam de ser enviadas essas águas que ficaram guardadas,
quando a terra permaneceu na ordem natural. Isso aconteceu em
certo período, mas não sei detectá-lo - só sei que isso existe. Também
não duvido de que existem cientistas que sabem disso.

Cientificamente falando, para que o Lula seja um Presidente que
suplanta partidos, ideologias e defende o direto do ser humano de
sentir-se feliz na terra, resta aos senhores tomarem essas
providências. Obrigada.

O Sr. João Guimarães Abner Júnior - Estou saindo daqui mais
aliviado, porque vejo que há consenso. Na verdade, para consolidar
as exposições feitas, este importante evento faz uma leitura da Carta,
que praticamente sintetiza todo o discurso que fiz. Há também esse
consenso na Bahia. Falta apenas uma articulação política para
atingirmos o nosso resultado. Mas não podemos perder o foco de
algumas questões. Toda a problemática da transposição das águas do
São Francisco tem como pano de fundo a seca no Nordeste. Talvez
esse tema nos una. A transposição. que divide o Nordeste e que pode
unir o nordestino, é o enfrentamento da questão da seca, que passa
por todos os Estados nordestinos. Como sugestão, devemos
aproveitar essa oportunidade para construir o enfrentamento da
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indústria da seca no Nordeste a fim de acabar de vez com o
flagelo que atinge todos os 18 milhões de nordestinos. Muito obrigado
pela atenção de vocês e pelo convite para participar deste evento.
Coloco-me à disposição para continuar nessa luta com vocês.

O Sr. Presidente - Somos nós quem agradecemos ao Prof. João
Abner.

Informamos que o requerimento proposto pela CRISF, por meio da
Sra. Maria do Carmo Utsch, será assumido pelo parlamentar. A Carta
de Minas será enviada ao Congresso Nacional, aos Ministérios
competentes e ao IBAMA. Convidamos a todos para participarem da
audiência pública que será promovida pelo IBAMA, no próximo dia 7,
às 19 horas, no UNI-BH.

Em nome da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
das Aguas e como membro da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. gostaria de dizer que temos providenciado
algumas ações. Convidamos a todos a participar no próximo dia 7, à
tarde, no Auditório da Assembléia, em reunião da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de discussão sobre a
viabilidade econômica do uso do rio São Francisco como hidrovia para
transporte de cargas, o que constitui mais um motivo para a
preservação e a revitalização das nossas águas.

Também na primeira quinzena de dezembro, em data a ser
confirmada, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
estará discutindo o relatório O Estado Real das Aguas no Brasil - 2003
e 2004 -, elaborado por uma equipe multidisciplinar de profissionais,
integrantes e contribuintes, das diversas câmaras técnicas da ONG
Defensoria da Agua. Esse relatório foi apresentado na ONU e no
Pontifício Colégio de Justiça e Paz, do Vaticano, e deverá ser
apresentado no Fórum Alternativo Mundial da Agua.

Outra notícia: para a preservação do nosso ambiente, temos de
começar pelo nosso quintal, conforme dizia Platão.

Em Itajubá, no Sul de Minas, fizemos um projeto muito simples, que
temos distribuído a várias Câmaras Municipais. Ele estabelece
normas para identificação, catalogação e preservação de nascentes
nos municípios. Em Ouro Branco, foi aprovado por uma câmara mirim
e deve ser transformado em lei municipal. A adolescente Fernanda
Torres de Miranda Estevan, de 11 anos, fez sua apresentação. Quem
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sabe todos os Estados brasileiros possam preservar suas
nascentes?

Antes da audiência pública do dia 7, realizaremos uma reunião com
o Ministério do Meio Ambiente e com a Secretaria Nacional de
Recursos Hídricos a fim de conhecermos e debatermos o plano de
revitalização do rio São Francisco e de outras bacias. Democracia dá
trabalho, exige paciência, mas vale a pena.

A Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados.

ATA DA ioa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 18/11/2004
Às 9h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão e Gustavo Valadares e os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Domingos Sávio (substituindo, cada um por sua vez, o
Deputado Olinto Godinho, por indicação da Liderança do BPSP),
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 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 a se discutirem e se votarem proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designa os relatores citados a seguir:
Propostas de Ação Legislativa n°s 248, 274, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 318, 319, 321, 329, 331, 335, 336, 341, 343, 344, 345, 353, 357,
360, 361, 362, 364, 366, 367, 380, 388, 389, 396 e 404/2004 (relator:
Deputado André Quintão); 317, 320, 327, 351, 352, 355, 359, 373.
374, 375, 390, 397, 398, 399, 401. 402. 409, 415, 416 e 417/2004,
(relator: Deputado Gustavo Valadares); 255, 316, 324, 330, 342, 349,
385, 395, 400, 403, 418 e 426/2004, (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 338, 339 e 348, (relator: Deputado Olinto Godinho) e 378 e
382/2004, (relator: Deputado Domingos Sávio). Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente
registra a presença do Deputado Olinto Godinho. Após discussão e
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votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez,
as Propostas de Ação Legislativa n

o
s 248. 274. 278 a 281, 318 a 321.

329, 331, 335, 336, 341. 343 a 345, 353, 357, 360, 361, 362, 364, 366,
367, 380, 388, 404/2004, (relator: Deputado André Quintão) 255, 316,
324, 330. 342, 349, 355, 359, 385 e 426/2004, (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva) 320, 327. 351, 352, 373 a 375 e 397/2004.
(relator: Deputado Gustavo Valadares) 338. 339 e 348/2004, (relator:
Deputado Olinto Godinho), 378 e 382/2004, (relator: Deputado
Domingos Sávio), na forma de Emendas apresentadas: 400, 403 e
418/2004 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 402 e 409/2004,
(relator: Deputado Gustavo Valadares), na forma de requerimentos
apresentados e 415/2004, (relator: Deputado Gustavo Valadares), na
forma de projeto de lei apresentado, e foram rejeitadas as Propostas
de Ação Legislativa n os 276, 389 e 396/2004 (relator: Deputado André
Quinhão) 317, 390, 398, 399, 401, 416 e 417/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares) e 395/2004, (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). As Propostas de Ação Legislativa n

os 230 a 235. 237. 239 a
241, 243 a 247, 249. 252 a 254, 256 a 273, 275, 277, 282 a 287, 289 a
295, 297 a 301, 303 a 306. 308 a 315. 322, 323. 326, 332 a 334, 340,
346, 347, 350, 354, 356, 358, 363, 365, 368 a 372, 376, 377, 379, 381,
383, 384. 391 a 393, 405 a 408, 410, 412, 413, 419 a 423. 425/2004
são retiradas da pauta por determinação do Presidente da Comissão
por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária,
hoje, às 14h30min, para obter esclarecimentos sobre as denúncias de
estudantes de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas
Gerais, sobre possíveis irregularidades na administração da Fundação
Educacional Lucas Machado, mantenedora da Faculdade e para se
discutirem e se votarem proposições da Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Bittar.

ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15" LEGISLATURA. EM 24/11/2004
Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Durval Ângelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo ela subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, o crime de tortura
no Brasil, sendo, em seqüência, realizado o lançamento da edição
especial da "Revista do Legislativo - 1964 Nunca Mais" e do livro "Da
Tortura', de autoria da Sra. Flávia Camello Teixeira. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre o assunto
em tela. Registra-se a presença dos Srs. Carlos Augusto Canêdo
Gonçalves da Silva, Procurador de Justiça e professor da
Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC-Minas,
representando o Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais; Flávia Camelio Teixeira, autora
do livro "Da Tortura" e professora universitária; Roque José de
Oliveira Camello, advogado e professor: Heloísa Bizoca Greco.
Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais; Caetano Levi
Lopes, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
Wenderson Souza Lima. Juiz da Vara Cível da Comarca de Ribeirão
das Neves; e Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, advogada;
os quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval Angelo como
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Leonardo Moreira - Roberto

Ramos.
ATA DA 11 a  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/11/2004

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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André Quintão, Gustavo Valadares e João Bittar, 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 Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento, em turno único, das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Propostas de Ação Legislativa n°s 289, 290, 292, 294, 297 a 299, 301,
305, 306, 308, 309, 406 a 408, 420 e 422/2004 (relator: Deputado
André Quintão); e 291, 293, 295, 298, 303. 310 e 413/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de
Ação Legislativa n os 227/2004 na forma da emenda apresentada
(relator: Deputado André Quintão): 289. 290, 406 a 408, 420 e
422/2004 (relator: Deputado André Quintão); e 293, 298, 303, 310,
413/2004 na forma do requerimento apresentado (relator: Deputado
Gustavo Valadares); e rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa n°s
291, 295. 304 (relator: Deputado Gustavo Valadares), 292, 297, 299,
301, 305, 306, 308 e 309/2004 (relator: Deputado André Quintão), de
autoria popular. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião ordinária, hoje, às 14h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

227/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
0 Fórum das Organizações Não Governamentais - FONGs -, no uso
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da prerrogativa estabelecida no art. 289 do Regimento Interno,
encaminhou a esta Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 227/2004,
em que solicita a elaboração de um projeto de lei que altere a Lei n°
14.938, de 2003, com o objetivo de incluir nas hipóteses de isenção
do pagamento da Taxa de Incêndio as edificações utilizadas por
templos de qualquer culto e por entidades sem fins lucrativos
reconhecidas pelo poder público.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/6/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Taxa de Segurança Pública devida pela utilização potencial do

serviço de extinção de incêndio - Taxa de Incêndio - foi instituída pela
Lei n° 14.938, de 2003, e tem como objetivo atender à demanda do
Corpo de Bombeiros Militar por investimentos, bem como a
necessidade de expansão e interiorização dos serviços da instituição.
A lei define como contribuinte da taxa todo possuidor de bem imóvel,
por natureza ou por acessão física, situado na zona urbana, assim
definida na legislação do respectivo município, salvo nos casos de
isenção previstos na referida norma jurídica.

A proposição em tela tem como objetivo incluir nas hipóteses de
isenção do pagamento da Taxa de Incêndio as edificações utilizadas
por templos de qualquer culto e por entidades sem fins lucrativos
reconhecidas pelo poder público.

O art. 150, inciso VI, da Constituição da República veda a instituição
de impostos sobre templos de qualquer culto, porém não estende a
vedação aos demais tributos. Não obstante, entendemos que o pleito
em questão é legítimo e deve ser acatado por esta Comissão. No
entanto, cabe ressaltar que se encontra em tramitação nesta Casa o
Projeto de Lei n° 1.585/2004, que propõe a revogação dos dispositivos
da Lei n° 6.763, de 1975, que criam e disciplinam a Taxa de Incêndio.
Por essa razão, propomos uma emenda ao projeto de lei em questão,
uma vez que um novo projeto de lei que trate de matéria semelhante
seria, por torça regimental, a ele anexado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 227/2004 com a emenda a seguir apresentada.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.585/2002
Art. 1° - O inciso II do § 2° do art. 114 da Lei 6.763. de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 114- .................................
§ 20 - ..........................................
II - utilizada por templos de qualquer culto e por entidades sem fins

lucrativos e reconhecidas pelo poder público, desde que estas:
a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua

renda, a qualquer título:
b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à

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

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão:".
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

269/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 269/2004, de autoria da Câmara

de Dirigentes Lojistas, de Minas Gerais, sugere a inclusão da região
da Savassi no Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -. pretende a inclusão da região da
Savassi no Programa Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do
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Conde -, sob o argumento de que essa região já é significativa no
cenário cultural da capital.

Propomos a apresentação de requerimento solicitando ao Secretário
de Cultura que informe acerca da possibilidade de integração dos
imóveis considerados de relevância arquitetônica, histórica e cultural
localizados na Savassi ao Corredor Cultural Praça da Liberdade -
Casa do Conde.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 269/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

289/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 289/2004, de autoria da

Associação dos Ex-alunos da Escola de Engenharia da Universidade
Federal de Minas Gerais - EEUFMG -' sugere a criação de um
Conselho Estadual de Saneamento, órgão colegiado destinado a
permitir uma gestão integralizada das ações de saneamento básico.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende criar um Conselho Estadual de
Saneamento Básico com o objetivo de garantir a gestão integrada das
ações de saneamento básico.



Embora de grande relevância, a proposta não trata de matéria
pertinente ao PPAG e a criação de conselhos deve ser feita por lei
específica. Além disso, o § 1° do art. 192 da Constituição mineira já
determina que a política e os planos p'urianuais de saneamento
básico serão submetidos a um Conselho Estadual de Saneamento.
Acrescente-se que o art. 10 da Lei n° 11.720/94, que dispõe sobre a
Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências.
institui o Plano Estadual de Saneamento Básico, destinado a articular,
integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e
financeiros para a execução da política estadual de saneamento
básico. O art. 14 da mesma lei estabelece que lei específica disporá
sobre o Conselho Estadual de Saneamento Básico, órgão colegiado
de nível estratégico superior do sistema estadual de saneamento
básico.

Consideramos adequado o envio de requerimento ao Governador do
Estado, solicitando maior empenho no cumprimento e na
regulamentação da legislação supracitada; por isso, acatamos a
proposta na forma do requerimento a seguir apresentado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 289/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

290/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 290/2004, de autoria da Pastoral

da Criança, sugere a integração do poder público com entidades e
movimentos sociais que atuam nas comunidades, dando-lhes apoio
em suas ações.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/1112004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e



10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende que as ações de saneamento básico
do Estado se dêem de forma integrada com a comunidade, apoiadas
as atividades de entidades e movimentos sociais.

Entendemos que a proposta não se insere diretamente no PPAG,
mas consiste em recomendação importante ao poder público, de
modo especial à COPASA, cuja atuação se dá na área de
saneamento ambiental.

Assim sendo, sugerimos o envio de requerimento à COPASA, com a
sugestão em tela, por se tratar de recomendação democrática e
oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 290/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

291/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 291/2004, de autoria da Vibra-

Vida Bacia Ribeirão Arrudas, sugere a construção do maior número
possível de estações de tratamento de esgoto - ETE - no Estado e
tratamento dos cursos d'água afetados.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI," a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões

rA-^



1 55()
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em questão, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -. pretende aumentar o número de sistemas de
tratamento de esgoto no Estado, visando a preservar os cursos
d'água. Tal proposta é pertinente às Ações P574 e P163 do Programa
Estruturador 0080 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos.

A Ação P574 - Implantar sistemas de tratamento de esgoto sanitário
em localidades fora da concessão da COPASA - e a Ação P163 -
Implantar sistemas de tratamento de esgoto sanitário em localidades
com concessão da COPASA - têm por finalidade ampliar o tratamento
de esgotos e reduzir o passivo ambiental decorrente do lançamento
de efluentes não tratados nos cursos d'água. A meta da Ação P574
para o ano de 2005 é de 3 sistemas de tratamento de esgoto
implantados e, para 2006-2007, a meta é de 90 sistemas implantados.
Já a Ação P163 tem como meta. para o ano de 2005, atingir o
percentual de 48% do esgoto coletado tratado e, para 2006-2007,
atingir a média de 69,5%.

Assim, consideramos que a proposta em epígrafe já está atendida
pelas ações citadas anteriormente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 291/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares. relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
292/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 292/2004, de autoria do Partido
dos Trabalhadores de Congonhas, sugere o investimento em
saneamento ambiental, como determina a legislação vigente, com
vistas ao controle de doenças de veiculação hídrida.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
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proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a". c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende investir na área de saneamento
ambiental, com o objetivo de reduzir a prevalência de doenças
relacionadas à falta ou deficiência de saneamento.

O conceito de saneamento ambiental. segundo a Organização
Mundial de Saúde - OMS -, refere-se ao controle dos fatores do meio
físico que exercem ou podem exercer efeito prejudicial ao bem-estar
físico, mental ou social do homem. Assim, incluem-se entre as ações
do âmbito do saneamento ambiental: captação, tratamento,
abastecimento e distribuição de água: eliminação e tratamento das
águas servidas (esgotos): coleta, pré-tratamento, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos: drenagem pluvial urbana e
controle de vetores de doenças.

Entendemos que tal proposta é pertinente ao Programa Estruturador
0080 - "Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos", cujo objetivo é
ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento público de água,
de coleta de esgoto sanitário e de coleta e destinação final de lixo,
incrementar o tratamento de esgotos e melhorar a qualidade dos
serviços de saneamento básico e as condições sanitárias das famílias
de baixa renda. Entre as ações desse programa, podemos destacar a
P574 e a P159, que se referem à implantação de sistemas de
tratamento de esgoto sanitário em localidades fora da concessão da
COPASA-MG (P574) e em locais com concessão da COPASA-MG
(P163). Podemos ainda mencionar as Ações P108 e P159,
relacionadas, respectivamente, à expansão dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário em localidades
com concessão da COPASA-MG.
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Dessa forma, consideramos que a proposta está atendida por
essas ações já previstas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 292/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

293/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 293/2004. de autoria da Ação

Social Arquidiocesana, sugere a instalação de hidrômetros pela
COPASA-MG em cada apartamento dos prédios construídos para as
famílias de baixa renda, a fim de que estas possam arcar com suas
despesas de acordo com seu consumo real.

Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende que a COPASA-MG instale
hidrômetros em cada apartamento dos prédios construídos para as
famílias de baixa renda, a fim de que estas possam arcar com suas
despesas de acordo com seu consumo real.

Consideramos a proposta relevante, visto que diversas famílias com
pequeno consumo de água, residentes em edifícios, são oneradas
pelas contas que são divididas igualmente entre todos os moradores.
Embora a instalação de hidrômetros seja de responsabilidade do
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construtor dos edifícios e não da referida empresa, consideramos
adequado o envio de requerimento solicitando à COPASA-MG que
faça campanhas periódicas com o objetivo de orientar os construtores
e estimular a instalação de hidrômetros separados em edifícios
destinados à população menos favorecida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 293/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
294/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n <' 294/2004, de autoria da Pastoral
da Criança, sugere a criação de serviço de atendimento a distância
(0800), nas unidades básicas de saúde, para orientação à gestante
quanto aos cuidados consigo própria e com a criança.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art.102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno,

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende que seja criado um serviço de
atendimento a distância para orientar as gestantes quanto aos
cuidados consigo próprias e com a criança, por meio de um número
de telefone de acesso gratuito.

Embora relevante, a matéria não é pertinente ao PPAG, que trata de
grandes programas de ação a serem desenvolvidos no Estado.
Mesmo assim, optamos por acatar a proposta na forma de
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requerimento, apresentado ao final deste parecer, solicitando à
Secretaria de Estado de Saúde a criação de tal serviço de
atendimento telefônico.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 294/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

295/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n" 295/2004, de autoria do Sr.

Expedito Manoel Fernandes Filho. Vereador eleito no Município de
Boa Esperança, sugere que a indicação dos agentes de saúde do
referido município seja feita pela comunidade e não pelo Poder
Executivo municipal.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe. apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, sugere que a indicação dos agentes de saúde
do Município de Boa Esperança seja feita pela comunidade e não pelo
Poder Executivo local.

Conforme as normas do Sistema único de Saúde - SUS -, o
município interessado em receber os recursos federais relativos ao
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS - deve preencher a
declaração para a qualificação aos incentivos que, assinada pelo



gestor municipal e pelo coordenador da Comissão Intergestores
Bipartite - CIB -, será enviada para a Secretaria de Políticas de Saúde
do Ministério da Saúde, que verificará o cumprimento dos requisitos
necessários; mas cabe ao município a contratação de seus agentes.

Nos termos da Lei Federal n° 10.507/2002, que cria a profissão de
Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências, as atividades
do agente devem desenvolver-se em conformidade com as diretrizes
do SUS e sob supervisão do gestor local desse órgão. O art. 3 0 da
mesma lei acrescenta, como um dos requisitos para o exercício da
profissão, a necessidade de que o agente resida na área da
comunidade em que vai atuar, o que demonstra a intenção clara de
priorizar pessoas da própria comunidade para o exercício da função
de agente.

Consideramos que a proposta em análise trata de matéria que, além
de não pertinente ao PPAG, é de competência municipal e, por isso,
não a acatamos. Sugerimos que a proposta seja apresentada ao
Conselho de Saúde de Boa Esperança para que ele exerça seu papel
fiscalizador e tome as providências cabíveis no âmbito da gestão
municipal do SUS.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 295/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
297/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 297/2004, de autoria de Júlio
Mares, Vice-Prefeito eleito de Almenara, sugere a destinação do
prédio atualmente ocupado pela Prefeitura de Almenara à sua
finalidade original, em atendimento ao Plano Diretor de
Regionalização, uma vez que foi construído com recursos federais
para ser hospital.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 13/1112004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.



Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento o Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende que o prédio construído com recursos
federais para ser hospital. hoje ocupado pela Prefeitura de Almenara,
passe a atender ao seu objetivo original, funcionando como hospital e
atendendo à população da região.

Consideramos que a proposta em análise trata de matéria que, além
de não pertinente ao PPAG, é de competência municipal, por isso não
a acatamos. Além disso, o proponente é o Vice-Prefeito eleito para o
próximo mandato, o que nos autoriza a concluir que o funcionamento
do referido prédio como hospital poderá ser encaminhado pelo próprio
proponente ao novo Chefe do Poder Executivo local, seu companheiro
de chapa, a ser empossado em janeiro de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 297/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

298/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 298/2004, de autoria do Conselho

Estadual de Saúde, sugere a destinação de recursos para a
construção de CTI Adulto na Maternidade Odete Valadares,
pertencente à rede FHEMIG.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art.102, XVI, 'a', c/c o art. 289, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004. audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n' 2 -
Saúde e Habitação - defende a inserção no Programa de
Regionalização da Assistência à Saúde do PPAG de previsão de
recursos para a construção de CTI - Adulto na Maternidade Odete
Valadares, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG.

A matéria é pertinente ao planejamento governamental e muito
relevante para a assistência à saúde, uma vez que trata de equipar
instituição hospitalar pública estadual para o atendimento de alta
complexidade.

A Maternidade Odete Valadares - MOV -, situada em Belo Horizonte,
atende a partos de risco de todo o Estado, pois é uma das principais
referências hospitalares em obstetrícia disponíveis no território
mineiro. Além da atenção obstétrica local, a MOV participa também da
pactuação integrada, orientada pelo Plano Diretor de Regionalização -
PDR -, com inestimável contribuição para a solução de situações
graves, em todo o período perinatal.

No entanto, o PPAG já destina recursos para a disponibilização de
leitos de UTI rio Estado, por meio da Ação n° P564, que trata da
estruturação da rede assistencial, no Programa n° 0509 -
Regionalização da Assistência à Saúde. Nessa ação, a meta é
oferecer na UTI mais 100 leitos para o ano de 2005 e mais 200 leitos
para o biênio 2006-2007.

Assim sendo, entendemos que a proposta já está atendida no
PPAG, em termos quantitativos. No que diz respeito à indicação da
Maternidade Odete Valadares como beneficiária do programa. trata-se
de decisão administrativa da Secretaria de Estado de Saúde, o que
solicitaremos por meio de requerimento, a ser apresentado ao final
deste parecer.
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Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n° 298/2004 na forma do requerimento apresentado.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
299/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 299/2004, de autoria da Pastoral
da Criança da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere subsídio e
apoio à Pastoral da Criança nas ações de atenção à saúde da
gestante e da criança.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende que o Estado apóie e destine subsídios
para as ações de atenção à saúde da gestante e da criança
desenvolvidas pela Pastoral da Criança.

Consideramos que, embora de grande mérito, a proposta em análise
já vem sendo atendida pelo Estado, que trabalha em parceria com a
Pastoral da Criança em diversos municípios, principalmente naqueles
mais desprovidos de recursos. Entendemos que, embora a Secretaria
de Estado de Saúde - SES - trabalhe com recursos escassos no
desempenho das atribuições de sua competência exclusiva, ela
colabora com as ações da Pastoral sempre que possível. Por outro
lado, a SES não poderia formalizar no orçamento a destinação de
recursos para a Pastoral, pois isso poderia comprometer a execução
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de suas ações precípuas. Lembramos, ainda, que a Pastoral da
Criança tem grande reconhecimento público e já conta com a
contribuição de diversas empresas, organizações não governamentais
e da sociedade como um todo. Por esses motivos, não acatamos a
proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 299/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

301/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 301/2004, de autoria do Centro de

Saúde Vera Cruz Leste, em Belo Horizonte, sugere a fiscalização do
trabalho realizado nos centros de saúde, especialmente no que se
refere à distribuição de medicamentos, à demora na marcação de
consultas especializadas e à adequação das instalações físicas.

Publicada no 'Diário do Legislativo" no dia 13/1112004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento o Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, sugere que haja maior fiscalização nos centros
de saúde, principalmente quanto à distribuição de medicamentos, ao
tempo que se leva para marcação de consultas especializadas e à
adequação das instalações físicas.

Consideramos que a proposta em análise trata de matéria que, além
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de não pertinente ao PPAG, é de competência municipal. Além
disso, conforme o § 2° do art. 1° da Lei Federal n° 1.142, de 1990. o
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão
colegiado composto por representantes do Governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros.

Dessa forma, entendemos que a proposta deve ser apresentada ao
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para que este possa
exercer seu papel fiscalizador. Acrescente-se, ainda, que, em caso de
possível irregularidade, pode-se formalizar denúncia no setor de
auditoria assistencial do município, que verificará sua pertinência e
tomará as providências cabíveis em cada caso. Por esses motivos,
não acatamos a proposta em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 301/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

303/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 303/2004, de autoria do CAEVE -

BH, sugere a criação de núcleo regional de fiscalização com o aval
dos Conselhos de Saúde.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões



150 
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende criar, com o apoio dos conselhos de
saúde, um núcleo regional de fiscalização da assistência prestada
pelo Sistema único de Saúde - SUS - no Estado.

Esclarecemos que tal proposta não é pertinente ao Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG, apesar de haver uma ação - a P241
- que trata da rede estadual de regulação em saúde. A regulação diz
respeito à escolha da opção assistencial mais adequada à
necessidade do cidadão, de forma equânime e qualificada. E a
finalidade da Ação P241 é assegurar o fluxo assistencial pactuado
pelos municípios por meio da Programação Pactuada Integrada PPI.
A PPI é um instrumento de planejamento da assistência e de alocação
dos recursos, redefinindo os limites financeiros para todos os
municípios do Estado. Por meio dela, são feitos pactos entre os
gestores municipais para garantir o acesso da população aos serviços
de saúde, seja pela oferta existente no próprio município, seja pelo
encaminhamento a outros municípios. Em suma, tal ação tem o fim de
garantir que se cumpra o que foi pactuado na PPI.

Assim, a proposta em estudo trata, com efeito, de questão
administrativa, não guardando relação com a ação citada; pode, por
isso, ser encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde - SES.

Dessa forma. a proposta será acatada na forma de requerimento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n° 303/2004 na forma do requerimento apresentado.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-
304/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 304/2004, de autoria da Pastoral
da Criança, sugere a criação de programa de apoio ao funcionário
público em processo de aposentadoria, com vistas à aquisição de
moradia.
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Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende criar, especificamente para o
funcionário público em processo de aposentadoria, um programa para
aquisição de moradia.

Tal proposta é pertinente ao Programa Estruturador 0213 - Lares
Geraes -, que tem como objetivo promover a construção de novas
unidades habitacionais, tanto na zona urbana quanto na rural, de
forma a reduzir o déficit habitacional no Estado. em parceria com os
municípios, o Governo Federal e entidades privadas e não
governamentais, com prioridade para o financiamento de programas
de autoconstrução.

O programa mencionado possui três ações relacionadas com a
proposta. A Ação P644 - Construção ou melhoria de unidades
habitacionais e produção de lotes urbanizados na zona urbana -,
beneficia principalmente as famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. Já a Ação P647 - Construção ou melhoria de
unidades habitacionais na zona rural - está direcionada para a zona
rural e também beneficia as famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. Uma outra ação que pode ser citada é a P337 -
Construção ou melhoria de unidades habitacionais na zona urbana -,
dirigida às famílias com renda de até 18 salários mínimos
(prioritariamente até 5 salários mínimos).

Entendemos que as ações mencionadas anteriormente são mais
amplas, uma vez que beneficiam a população em geral, nas quais
estão incluídos os funcionários públicos que estão se aposentando.
Dessa forma, consideramos que a proposta está atendida.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa n° 304/2004.

Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N'
305/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 305/2004, de autoria do Centro de
Ação Comunitária Vera Cruz, sugere a recriação da Secretaria de
Habitação, assim como investimento nas cooperativas e associações
habitacionais, com o fim de garantir financiamento para a construção
de moradia para a população que não possui casa.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n" 2 -
Saúde e Habitação -. pretende recriar a Secretaria de Habitação e
investir em cooperativas e associações habitacionais, com o objetivo
de garantir financiamento para a construção de moradias para a
população que não possui casa.

Tal proposta está relacionada ao Programa Estruturador 213 -
"Lares Geraes" -, que tem como objetivo promover a construção de
novas unidades habitacionais, tanto na zona urbana quanto na rural,
de forma a reduzir o déficit habitacional no Estado, em parceria com
os municípios, com o Governo Federal e com entidades privadas e
não-governamentais, com prioridade para o financiamento de
programas de autoconstrução.
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Nesse programa, há duas ações relacionadas à proposta: a

Ação P644 - construção ou melhoria de unidades habitacionais e
produção de lotes urbanizados na zona urbana -. que beneficia
principalmente as famílias com renda mensal de até três salários
mínimos, e a Ação P647 - construção ou melhoria de unidades
habitacionais na zona rural -, que está direcionada para a zona rural e
também beneficia as famílias com renda mensal de até três salários
mínimos.

Entendemos, assim, que o Governo está investindo na construção
de moradias para a população, que inclui a modalidade de
autoconstrução, e consideramos, portanto, que a proposta está
atendida.

Outra sugestão contida na proposta refere-se à recriação da ex-
Secretaria de Estado da Habitação e do Desenvolvimento Urbano
que, por meio da Lei Delegada n° 49, de 2/1/2003, foi incorporada à
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU.
Conforme o art. 90. XIV. da Constituição do Estado, é competência
privativa do Governador dispor, na forma da lei, sobre a organização e
a atividade do Poder Executivo. Assim sendo, a recriação da
Secretaria de Habitação é ato privativo do chefe do Executivo, e, por
isso, não acatamos essa sugestão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 305/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

306/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 306/2004, de autoria do Lar dos

Meninos São Domingos, sugere a extensão dos projetos de habitação
à população de baixa renda das zonas urbana e rural, como forma de
prevenir a violência.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do



disposto no art. 102, XVI, "a". c/c o art. 289. do Regimento Interno.
Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende oferecer à população de baixa renda
das zonas urbana e rural programas de aquisição de moradia.

Tal proposta é pertinente ao Programa Estruturador 0213 - Lares
Geraes -, que tem como objetivo promover a construção de novas
unidades habitacionais, tanto na zona urbana quanto na rural, de
forma a reduzir o déficit habitacional no Estado, em parceria com os
municípios, o Governo Federal e entidades privadas e não
governamentais, com prioridade para o financiamento de programas
de autoconstrução.

O programa mencionado possui duas ações relacionadas com a
proposta. A Ação P644 - Construção ou melhoria de unidades
habitacionais e produção de lotes urbanizados na zona urbana -,
beneficia principalmente as famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. Já a Ação P647 - Construção ou melhoria de
unidades habitacionais na zona rural -, está direcionada para a zona
rural e também beneficia as famílias com renda mensal de até três
salários mínimos.

Assim sendo, as duas ações citadas atendem à proposta, no que
tange tanto à população da zona urbana quanto à da zona rural.
Ambas têm por objeto famílias com renda equivalente à citada pelo
proponente.

Dessa forma, entendemos que a proposta em questão já está
atendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 306/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.



André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João
Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
308/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 30812004. de autoria da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, sugere a
constituição do Fundo Estadual de Habitação para execução e
ampliação do Programa Lares Geraes, com recursos da taxa de
segurança pública.

Publicada no "Diário do Legislativo' do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise sugere a destinação da taxa de segurança
pública para o Fundo Estadual de Habitação, ampliando o Programa
Lares Geraes. O intuito da instituição proponente é o reforço do
Fundo, uma vez que o Programa Lares Geraes tem previsto recursos
para habitações de policiais e bombeiros militares, com vistas à
segurança desses servidores, bem como à de sua família.

Há, no entanto, empecilhos legais para o acatamento dessa
proposta. A Constituição Federal prevê, no art. 145. II, que as taxas só
poderão ser instituídas em "razão do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição."

Em função desse dispositivo, explica o ilustre auditor fiscal da
Receita Federal, José Bonifácio de Souza, em texto veiculado pela
Internet: "... as taxas são uma obrigação tributária, baseada em lei,
decorrente de atividade administrativa que afeta diretamente ao
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tributado." Noutras palavras, poderíamos afirmar que as taxas só
podem ser destinadas ao ressarcimento do serviço público prestado,
de acordo com a lei que as instituiu. Dessa forma, a taxa de
segurança pública pode somente ser gasta com o provimento desse
serviço ao cidadão.

Assim sendo, deixamos de acatar a sugestão da Associação dos
Praças e Bombeiros Militares, por se tratar de matéria inconstitucional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo não acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 308/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

309/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 309/2004, de autoria do gabinete

do Deputado Ricardo Duarte, sugere que no início dos debates
públicos sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG-2005 -, haja uma avaliação da execução orçamentária de 2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação -, pretende estabelecer que a audiência pública de
revisão do PPAG em 2005 seja antecedida de uma avaliação da
execução orçamentária de 2004.

Tal proposta diz respeito à Lei n° 15.033, de 20/1/2004, que
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estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2004-2007. O art. 8 0 da mencionada norma dispõe que
o PPAG e seus programas serão anualmente avaliados. Segundo o §
1" desse mesmo artigo, o Poder Executivo instituirá o Sistema de
Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e com o apoio técnico da Fundação
João Pinheiro, O § 20 dispõe que o Poder Executivo enviará ao Poder
Legislativo, até o dia 15 de junho dos exercícios de 2005, 2006 e
2007, o relatório de avaliação do PPAG, que conterá, entre outras
coisas, o demonstrativo, por programa e por ação, da execução física
e financeira do exercício anterior e da execução acumulada.

Faz-se importante ressaltar que a Comissão de Participação Popular
pretende realizar, no primeiro semestre de 2005, audiência pública
para discutir esse relatório de avaliação do PPAG.

Dessa forma, a proposta em questão está contida na legislação
mencionada. Consideramo-la atendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 309/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

310/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 310/2004, de autoria do Conselho

Estadual de Saúde, sugere a retirada da rubrica da Saúde, no
orçamento de 2005, dos recursos destinados à Polícia Militar, à
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, ao Corpo de Bombeiros
Militar, à Secretaria de Defesa Social, à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, à
Fundação Estadual do Meio Ambiente, ao Fundo de Apoio
Habitacional da Assembléia Legislativa, bem como dos recursos
destinados à expansão dos serviços de esgotamento sanitário em
localidades com concessão da COPASA, além dos encargos
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previdenciários do IPSEMG, do Instituto Mineiro de Agropecuária
e da Polícia Militar.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 2 -
Saúde e Habitação - sugere uma profunda mudança no orçamento da
saúde de 2005, dele retirando todas as rubricas que não dizem
respeito diretamente à saúde pública. De acordo com a Emenda
Constitucional n° 29/2000, feita à Constituição Federal, os Estados
federados têm que aplicar 12% de seus recursos próprios em saúde,
no próximo ano. Em face de uma controvérsia legal sobre o que
compõe a função "saúde", o Estado vem adotando a inserção de
atividades como o saneamento básico e a assistência à saúde de
seus servidores nas despesas de saúde, alcançando dessa forma a
meta constitucional, com a inclusão de gastos que não se destinam ao
atendimento à população em geral, como propugna o Sistema único
de Saúde - SUS.

O intuito do proponente é, então, a retirada dessas rubricas para que
a saúde pública receba. em Minas, um volume maior de recursos. E,
sem dúvida, uma proposta correta e de grande alcance social.
Deixamos, no entanto, de incorporá-la ao PPAG por razões de ordem
pragmática, uma vez que intensas negociações vêm sendo feitas,
entre esta Casa Legislativa, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de
Fazenda, com vistas ao acerto dessa questão e, a malgrado nosso,
sem obter, ainda, êxito na mudança pretendida, com a qual a
Assembléia estaria de acordo.

Assim sendo, optamos por sugerir o envio de ofício ao Secretário de
Saúde, encaminhando a proposta do Conselho Estadual de Saúde,
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com a sugestão de mudança de orientação na elaboração do
orçamento da saúde, tendo em vista a melhoria da saúde pública no
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 310/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Bittar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-
314/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 314/2004, de autoria do Centro
Integrado de Atendimento Psicopedagógico - CIAP -. da Clínica de
Psicologia Ltda. - Psiclínica -, do Consultório de Avaliação
Biopsicossocial e da Assistência ao Menor Especial - AME -, sugere
a ampliação dos recursos destinados à ação Atendimento à Pessoa
Portadora de Deficiência e aumento da sua meta física, com vistas a
ampliar o financiamento das entidades que prestam serviços
assistenciais à pessoa com deficiência.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende o aumento dos recursos
destinados à Ação P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de
Deficiência -' do projeto estruturador Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, e aumento da sua meta física, com vistas a ampliar
o financiamento das entidades que prestam serviços assistenciais à

rA--1



LS7I
pessoa com deficiência.

A Ação P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência - tem
por finalidade executar o programa federal Serviços Assistenciais de
Ação Continuada - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência -
SAAC-APPD -, financiando entidades e prefeituras municipais, que
prestam serviços assistenciais à pessoa com deficiência, incluindo o
suporte nutricional. O PPAG prevê, para o ano de 2005, recursos no
montante de R$264.479.00. e o orçamento do Estado, para o mesmo
período, prevê financiamento de recursos próprios e de recursos
vinculados, provenientes dos Fundos Nacional e Estadual de
Assistência Social - FEAS e FNAS -, com modalidade de aplicação via
convênio com municípios e entidades. Observa-se, assim, tratar-se de
uma ação já municipalizada e destinada às pessoas com deficiência,
de todas as idades.

A Proposta de Ação Legislativa n° 341/2004, que sugeria a fusão
das Ações P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência - e
P858 - Atendimento à Criança e ao Adolescente Portador de
Deficiência ou com Necessidades Especiais -, do Projeto Estruturador
Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas, foi aprovada por esta
Comissão, já incorporando as demandas da proposta em análise e da
Proposta de Ação Legislativa n° 340, que sugeria o aumento do aporte
financeiro da Ação P640, com vistas ao co-financiamento das ações
de atenção à pessoa com deficiência e municipalização dos serviços
ainda executados pelo Estado.

Entendemos, portanto, que a proposta em tela já foi acolhida por
esta Comissão, com a aprovação da Proposta de Ação Legislativa n°
341/2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 314/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

315/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa n° 315/2004, do Instituto de
Aconselhamento e Psicoterapia, da Assistência ao Menor
Especializada - AME -, da Psiclínica, CENEPSI e da Clínica de
Psicologia - CPI -, sugere o aumento da meta física do programa
Unidade de Atendimento Especializado - UAE -• que atende a pouco
mais de 600 crianças e adolescentes portadores de deficiência e de
necessidades especiais em toda a Região Metropolitana de Belo
Horizonte

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XV!, "a". c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende o aumento da meta física do
programa Unidade de Atendimento Especializado - UAE -, que atende
a pouco mais de 600 crianças e adolescentes portadores de
deficiência e de necessidades especiais em toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a proposta apresentada a
esta Comissão, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa
similar ao UAE, mas, desde o ano de 2003, limitou o acesso apenas
aos moradores da cidade. Em conseqüência, as vagas disponíveis no
programa UAE terão de cobrir a demanda dos demais municípios da
Região Metropolitana, estimada em 100 mil crianças e adolescentes.
Dessa forma, as 600 vagas oferecidas atualmente dariam conta de
apenas 0,6% da demanda.

Ao analisar o Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007 e
o Orçamento do Estado para o ano de 2005, não encontramos ação
referente ao desenvolvimento de programa Unidade de Atendimento
Especializado. Constam do PPAG duas ações destinadas ao
atendimento de pessoas com deficiência, quais sejam as Ações P640
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- Atendimento à pessoa portadora de deficiência - e P858 -
Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência ou
com necessidades especiais -, no âmbito do Projeto Estruturador
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas (Programa 0622).

Essas ações, no entanto, foram objeto das Propostas de Ação
Legislativa n os 314, 340 e 341/2004, já analisadas por esta Comissão.
Na análise da Proposta de Ação Legislativa n° 341/2004. a Comissão
buscou acolher também as sugestões das duas outras propostas
citadas, com a proposição de uma emenda ao projeto de lei de revisão
do PPAG que dispõe sobre a fusão das ações P640 e P858,
entendidas como complementares, respeitando o processo de
municipalização da gestão da assistência social e, ao mesmo tempo,
assegurando recursos para o financiamento das ações assistenciais
nos municípios em gestão estadual. No que diz respeito aos recursos,
a emenda apresentada no parecer à Proposta de Ação Legislativa n°
341/2004 propôs que os valores reservados às duas ações para o ano
de 2005 fossem de R$1.527.000,00 e, para o biênio 2006-2007, de
R$3.054.000,00.

Entendemos, com isso, que a proposta em pauta encontra-se
acolhida em face da aprovação da Proposta de Ação Legislativa n°
341/2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 315/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

326/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 326/2004, de autoria da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de
Minas Gerais, sugere a integração física, territorial, operacional e de
planejamento nas ações de prevenção, repressão ao crime e à
violência e no método de policiamento comunitário, incluindo o Poder
Judiciário e o Ministério Público, com os juizados especiais criminais.



Sugere. ainda, a criação de programa de incentivo a projetos e
ações de prevenção ao crime e à violência.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102. XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, sugere a integração física, territorial,
operacional e de planejamento nas ações de prevenção, repressão ao
crime e à violência e no método de policiamento comunitário, incluindo
o Poder Judiciário e o Ministério Público, com os juizados especiais
criminais. Pretende, ainda, a criação de programa de incentivo a
projetos e ações de prevenção ao crime e à violência.

Importa salientar que o Projeto Estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 313) pretende a
consecução de ações direcionadas a quatro eixos da área de
segurança pública, quais sejam 1) ampliação de vagas e implantação
de novo modelo de gestão no sistema penitenciário e prisional; 2)
integração das organizações policiais do Estado: 3) prevenção social
da criminalidade: e 4) aumento de vagas e implantação de novo
modelo de gestão para o atendimento a adolescentes autores de ato
inf racional. A proposta desse Projeto Estruturador é a de dar coesão à
gestão de suas ações e estabelecer prioridades em sua
implementação, com vistas a inibir a tendência de crescimento das
taxas de criminalidade violenta e resgatar a segurança da população,
bem como construir novas relações entre os órgãos componentes do
sistema de defesa social e destes com a sociedade civil. Assim, o
Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais" é constituído por ações referentes à implantação do gabinete
de gestão integrada de segurança pública, à implantação do sistema
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integrado de defesa social, ao treinamento integrado de policiais
civis e militares, à implantação das áreas integradas de policiamento e
ao treinamento integrado de policiais civis e militares, bem como à
prevenção social da criminalidade, como o programa "Fica Vivo" e as
unidades de reintegração social do egresso do sistema penal.

Entendemos, portanto, que a proposição em tela já está atendida no
âmbito do Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta
em Minas Gerais", por meio das ações que o compõem, mesmo com
as alterações propostas no projeto de lei de revisão do PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 326/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

33212004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 332/2004, de autoria do Instituto

de Assistência à Criança Originais do Samba, sugere a liberação de
verbas para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos pela
instituição nas áreas de cultura e de arte.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende a liberação de verbas para a
manutenção dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto de Assistência



à Criança Originais do Samba nas áreas de cultura e de arte.
Conforme a legislação referente ao financiamento da execução de

ações e programas nas áreas de assistência social e de proteção à
criança e ao adolescente por instituições não governamentais, a
atuação dessas entidades deve observar a política de assistência
social e aquela destinada à infância e à juventude, com suas ações
controladas pelos respectivos conselhos setorais. No que diz respeito,
especificamente, ao repasse de recursos, todo financiamento deve ser
aprovado e controlado pelas instituições citadas, desde que a
entidade pretendente seja cadastrada e tenha projeto aprovado.

Dessa forma, concluímos pela rejeição da proposta em pauta, por
ser estranha aos limites do PPAG e por estar em desacordo com os
trâmites regulares de financiamento de ações e programas nas áreas
de assistência social e de proteção da criança e do adolescente.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela rejeição da Proposta de Ação

legislativa n° 33212004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

333/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 333/2004, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - DCA -, Fundação
Fé e Alegria, Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte e
Inspetoria São João Bosco, sugere a suplementação orçamentária
para contrapartida estadual do programa Sistema de Informação para
a Infância e Adolescência - SIPIA -, na classificação orçamentária
08.243.622.1.576.0001.33.90.30.1..10.3. Solicita, para tanto, o aporte
de mais R$18.400,00 de contrapartida estadual, pois a União
repassará aos cofres mais R$53.100,00, além do anteriormente
previsto, totalizando R$ 100.000,00.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, 'a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epigrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende a suplementação
orçamentária para contrapartida estadual para a implantação do
Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA -, na
classificação orçamentária 08.243.622.1.576.0001 .33.90.30.1 ..10.3.
Solicita, assim, o aporte de mais R$18.400,00 de contrapartida
estadual, pois a União repassará aos cofres mais R$53.100,00, além
do anteriormente previsto, totalizando R$100.000,00. Trata-se,
portanto, de proposta que incide sobre a Ação P576 "Implantação do
Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência - SIPIA - nos
Conselhos Tutelares dos Municípios", do Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas" (Programa 0622).

Essa mesma ação foi objeto da Proposta de Ação Legislativa n°
316/2004, já analisada e aprovada por esta Comissão, com a
apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG, que
dispõe sobre o aumento em mais R$120.000,00 no aporte de recursos
para a Ação P576 e a ampliação de sua finalidade, com a inclusão da
capacitação de conselheiros tutelares e conselheiros municipais dos
direitos da criança e do adolescente para o uso do SIPIA.

De outro lado, encontram-se reservados, no PPAG, recursos da
ordem de R$569.182.725,00, para o triênio 2005-2007, na Ação P999
"Reserva de Contingência" do Programa 0999 "Reserva de
Contingência", correspondente a uma dotação global, não
especificamente destinada a órgão, unidade orçamentária ou
programa, podendo ser utilizada como fonte de recursos para a
abertura de créditos adicionais, quando se evidenciarem insuficientes
as dotações orçamentárias constantes no orçamento fiscal.

O mesmo se repete no Orçamento do Estado para o ano de 2005,
com a reserva de R$255.416.194,00 para a mesma ação, com a
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mesma finalidade. Dessa forma, encontram-se também já
garantidos os recursos necessários a uma futura necessidade de
contrapartida do Estado para a efetivação de alteração contratual com
a União, para o financiamento da Ação P576.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 333/2004.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

334/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 334/2004, do Centro de

Atendimento à Criança - CAC -, sugere a liberação de subvenções
para custeio de projetos desenvolvidos por essa instituição, que
trabalha com 80 crianças e adolescentes carentes da cidade de
Papagaio.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
- para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epigrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende a liberação de subvenções
para custeio de projetos desenvolvidos pelo Centro de Atendimento à
Criança, que trabalha com 80 crianças e adolescentes carentes da
cidade de Papagaio.

Conforme a legislação referente ao financiamento da execução de
ações e programas na área da proteção à criança e ao adolescente
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por instituições não governamentais, a atuação dessas entidades
deve observar a política destinada à infância e à juventude, com suas
ações controladas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no nível municipal ou, suplementarmente, no nível
estadual. No que diz respeito, especificamente. ao repasse de
recursos, todo financiamento deve ser aprovado e controlado pelas
instituições citadas, desde que a entidade pretendente seja
cadastrada e tenha seu projeto aprovado.

Dessa forma, concluímos pela rejeição da proposta em pauta, por
ser estranha aos limites do PPAG e por discordar dos trâmites
regulares de financiamento de ações e programas na área da
proteção aos direitos da criança e do adolescente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 334/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

340/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 340/2004, do Fórum Mineiro de

Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social de
Belo Horizonte, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Regional de Serviço Social e da Pastoral
do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere o aumento do
aporte financeiro da Ação P640, com vistas ao co-financiamento das
ações de atenção à pessoa com deficiência e municipalização dos
serviços ainda executados pelo Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
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sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n.° 3 -
Segurança e Inclusão Social --. pretende o aumento do aporte
financeiro da Ação P640, com vistas ao co-financiamento das ações
de atenção à pessoa com deficiência e municipalização dos serviços
ainda executados pelo Estado.

A Ação P640 Atendimento à pessoa portadora de deficiência - tem
por finalidade executar o Programa Federal SAAC-APPD (Serviços
Assistenciais de Ação Continuada - Atendimento à Pessoa Portadora
de Deficiência), financiando entidades e Prefeituras Municipais que
prestam serviços assistenciais à pessoa com deficiência, incluindo o
suporte nutricional. O PPAG prevê, para o ano de 2005, recursos no
montante de R$264.479.00, e o Orçamento do Estado, para o mesmo
período, prevê financiamento de recursos próprios e de recursos
vinculados, provenientes dos Fundos Nacional e Estadual de
Assistência Social - FEAS e FNAS -, com modalidade de aplicação
via convênio com municípios e com entidades. Observa-se, assim,
tratar-se de ação já municipalizada e destinada às pessoas com
deficiência, de todas as idades.

A Proposta de Ação Legislativa n° 341/2004, que sugeria a fusão
das Ações P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência - e
P858 - Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência ou com necessidades especiais -, do Projeto Estruturador
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, foi aprovada por esta
Comissão, incorporando as demandas da proposta ora em análise e
da Proposta de Ação Legislativa n° 314/2004, que sugeria a
ampliação dos recursos destinados à Ação Atendimento à pessoa
portadora de deficiência e o aumento da sua meta física, com vistas a
ampliar o financiamento das entidades que prestam serviços
assistenciais à pessoa com deficiência.

Entendemos, portanto, que a proposta em tela já foi acolhida por
esta Comissão com a aprovação da Proposta de Ação Legislativa n°
341/2004.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de

Ação Legislativa n° 340/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

346/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 346/2004. do Fórum Mineiro de

Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social de
Belo Horizonte, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Regional de Serviço Social e da Pastoral
do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a inclusão da
atividade "Manutenção do CEAS" no Projeto Estruturador Inclusão
Social de Famílias Vuinerabilizadas, sem anulação orçamentária dos
projetos e atividades finalísticas.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004. audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social, pretende a inclusão da atividade
"Manutenção do CEAS" no Projeto Estruturador Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas, sem anulação orçamentária dos projetos e
atividades finalisticas. Trata-se, portanto, da Ação P792 -
Operacionalização das Ações do CEAS, do Programa 0001 - Apoio à
Administração Pública, com recursos previstos pelo PPAG, para o
triênio 2005-2007, da ordem de R$135.000,00. O Orçamento do
Estado para o ano de 2005 lhe reservou R$36.000,00, na
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classificação orçamentária 06 122 001 2 792 - Operacionalizaçâo
das Ações do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.

Entendemos que o objetivo primordial da aglutinação de ações em
um projeto estruturador é o de garantir seu gerenciamento coeso e a
prioridade na implementação. A inclusão da Ação P792 -
Ope racionalização das Ações do CEAS no Projeto EstrLlturador
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas (Programa 0622) se
distancia tanto dos objetivos de um projeto estruturador quanto da
necessária afirmação da autonomia gerencial do referido Conselho.

Por outro lado, caso se concluísse por essa inclusão, seria
necessário fazer o mesmo com as ações relativas à ope racionalização
das ações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho dos Idosos e do Conselho Estadual dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, que também têm ações
de seu interesse participando do Projeto Estruturador Inclusão Social
de Famílias Vulnerabilizadas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 346/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

354/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 354/2004, da Associação

Comunitária do Conjunto Taquaril, apresentada por José Maria
Pereira. sugere a implementação de um programa estadual de
proteção e recuperação das nascentes do Estado com tecnologias
alternativas de baixo custo.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões



para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão foi
encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa,
para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende instituir programa estadual de proteção e recuperação das
nascentes do Estado com tecnologias de baixo custo.

No Programa Estruturador 134 - Gestão Ambiental MG Século XXI,
são previstas diversas ações para promover a recuperação ambiental
de áreas degradadas. Além desse programa, o Projeto Estruturador
0172 prevê a revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
Como se observa, há ações específicas e de natureza transversal. A
recuperação de todas as bacias hidrográficas do Estado é necessária
e imprescindível ao equilíbrio ecológico: no entanto, é preciso
reconhecer as limitações orçamentárias do Estado para promover
ações de tamanha envergadura. A revitalização do rio São Francisco
representa a recuperação de aproximadamente 34% do território
mineiro: portanto, embora meritória, a proposta já está parcialmente
contemplada no PPAG. A proposta será encaminhada por
requerimento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

Conclusão
Acatamos a Proposta de Ação Legislativa n° 354/2004 na forma do

requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

356/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 356/2004, de autoria da Pastoral

da Criança, representante não identificado, sugere o desenvolvimento
de programa de educação ambiental para crianças, com foco no
conhecimento do meio rural e em aspectos de produção, culturais e
ambientais.
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Publicada no "Diário do Legislativo" em 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que se desenvolvam ações de educação ambiental
envolvendo crianças e dando ênfase aos hábitos da vida rural
tradicional.

Entendemos que a proposta já está contemplada pela Ação P538 -
Comunicação, educação e extensão ambiental -. do Programa 134 -
Gestão ambiental MG século XXI -, cuja finalidade é planejar e
desenvolver ações voltadas para a conscientização de segmentos da
sociedade por meio da comunicação, da educação e da extensão
ambiental, centrando-se em programas de desenvolvimento
sustentável, visando à preservação de recursos naturais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 356/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

358/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n' 358/2004, de autoria do Deputado

Padre João, representante não identificado, sugere a implantação de
zoneamento ecológico econômico no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do



disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.
Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que se realize um zoneamento ecológico-econômico do
Estado e que esse instrumento seja utilizado na orientação das
atividades eeconômicas ou que intervenham no meio ambiente.

Entendemos que a proposta já está contemplada pela ação P322 -
Zoneamento ecológico-econômico do Estado de Minas Gerais -' do
Programa 134 - Gestão ambiental MG século XXI -, cuja finalidade é
implantar um sistema de zoneamento ecológico-econômico no estado
capaz de permitir a gestão estratégica do território, facilitar a
identificação de áreas ambientalmente sensíveis, restrições
ambientais e áreas favoráveis à implementação do desenvolvimento
sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 358/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

363/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 363/2004, do Partido dos

Trabalhadores de Ouro Branco, representado por Luisa de Marilac,
sugere o apoio e a valorização da Promotoria Pública, para que ela se
torne parceiro eficaz na fiscalização ambiental.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
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disposto no art. 102. XVI. "a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4.
pretende que o Governo do Estado, por meio de ação, apóie o
Ministério Público em atividade de fiscalização do meio ambiente,
como forma de torná-las mais eficazes.

Entendemos que a proposta traz matéria não pertinente ao PPAG,
uma vez que diz respeito à competência dos órgãos, e não a ações de
governo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 363/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

365/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 365/2004, da entidade Vibra-

Mais-Vida Bacia do Ribeirão Arrudas - Meio Ambiente Integração
Social, representada por Reginaldo Antônio Orlandi, sugere o
incentivo às ONGs que atuam na revitalização e preservação dos
afluentes e subafluentes do rio São Francisco, principalmente com
aporte financeiro.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
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10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa
sugestão foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como
proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende seja dado apoio financeiro a ONGs que desenvolvam
atividades de recuperação e preservação ambiental na área da bacia
hidrográfica do rio São Francisco.

Entendemos que a proposta traz matéria não pertinente ao PPAG,
uma vez que tenta definir, para ações já contempladas no plano, a
forma de aplicação dos recursos previstos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 365/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

368/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 368/2004, de autoria do Centro

Cidadão de Referência da Bacia do Rio São Francisco - CRISF -, por
sua representante Maria do Carmo Utsch, sugere a priorização da
revitalização da bacia do rio São Francisco, com a garantia de verbas,
independentemente de qualquer projeto de transposição.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
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foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como
proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que sejam garantidos recursos para a revitalização da bacia
do rio São Francisco, independentemente do projeto federal de
transposição de águas dessa bacia para o Nordeste Setentrional.

Entendemos que a proposta já está contemplada pelo Programa 172
- Revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica
do rio São Francisco -, cujo objetivo é o de garantir a sustentabilidade
das atividades antrópicas na bacia do São Francisco, estabelecendo
ações prioritárias, com objetivo de recuperar. conservar e preservar o
meio ambiente e de aumentar a quantidade e a qualidade da água
ofertada, melhorando a qualidade de vida dos usuários.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 368/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Ou i ntão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

369/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 369/2004, de autoria da

Associação Comercial de Minas Gerais, apresentada por Suzana
Sousa Lima M. de Paiva, sugere a criação de programa especial de
eletrificação para atender empreendimentos de turismo rural, com
tarifação diferenciada.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1 .893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão foi



encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa.
para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende instituir programa de eletrificação diferenciado para o setor
de turismo rural, com tarifação diferenciada.

O Programa Estruturador 0268 - 100% eletrificação rural no Estado
de Minas Gerais, tem por objetivo atender a cerca de 115.324
domicílios rurais ainda não servidos com energia elétrica no período
2004-2006. A Ação P555 - Extensão do atendimento de 100 0/,0 dos
domicílios rurais nos municípios não servidos pela CEMIG. incluída na
proposta de revisão do PPAG originária do Executivo, tem como
finalidade a universalização do atendimento rural de energia elétrica, o
que atende aos empreendimentos de turismo rual do Estado. A
questão de tarifação especial está vinculado à esfera federal, visto
que as tarifas são autorizadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL.

Dessa forma, entendemos já estar contemplada a proposta em
comento, restando o encaminhamento de um requerimento à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDE -, para que dê a
devida atenção à questão da tarifação dos empreendimentos de
turismo rural.

Conclusão
Acatamos a Proposta de Ação Legislativa n° 369/2004 na forma do

requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

370/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 370/2004, de autoria do

Associação Comunitária Taquaril, por seu representante, José Maria
Pereira, sugere a criação de programa de realocação de famílias que
vivem em áreas de risco, mesmo em áreas de influência de linhas de
alta tensão elétrica.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
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proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão foi
encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa,
para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que seja criado um programa de realocação das famílias
moradoras em áreas de risco das regiões urbanas.

Entendemos que a proposta já está contemplada pela Ação P565 -
Ordenação técnica e estrutural dos municípios do Programa 0289 -
Programa de ordenação técnica estrutural dos municípios, cuja
finalidade é a de capacitar os recursos humanos do município para o
planejamento e gestão urbana, além de regulamentar o
desenvolvimento e o crescimento urbano municipal, mediante a
adoção do plano diretor, nos 143 municípios com população superior
a 20 mil habitantes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 370/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

371/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 371/2004, de autoria da

FETAEMG, por seu representante Vilson Luiz da Silva, sugere o
fortalecimento da assistência técnica e da extensão rural pública, com
vistas à sustentabilidade, ao desenvolvimento territorial, à organização
da produção e ao incentivo ao associativismo, à comercialização e à
agroindustrialização, por meio, entre outros, da recomposição do
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quadro técnico da EMATER.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essa
sugestão foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como
proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende sejam desenvolvidas ações de fortalecimento a extensão
rural e assistência técnica rural no Estado, citando, até mesmo, a
necessidade de recomposição do quadro técnico da EMATER.

Entendemos que a proposta está contemplada, no Programa 0223 -
Assistência técnica e extensão rural - novos tempos, que tem como
objetivo promover, de forma participativa, melhorias no acesso e na
qualidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos
agricultores familiares e suas comunidades com a utilização de
técnicas, métodos e processos inovadores que estimulem e garantam
o desenvolvimento sustentável do meio rural no Estado. Vale citar que
esse programa está sob responsabilidade da EMATER.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 371/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

372/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 372/2004, de autoria da

FETAEMG, por seu representante Vilson Luiz da Silva, sugere o apoio
às ações do Governo Federal relativas à reforma agrária, à
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implantação dos projetos de assentamento e ao programa de
crédito fundiário, com vistas à ampliação das oportunidades de acesso
à terra e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essa
sugestão foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como
proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe. apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende seja criada uma ação de apoio à reforma agrária e de
melhoria das condições de acesso à terra pelos agricultores
familiares, em sintonia com as ações desenvolvidas pelo Governo
Federal para o mesmo fim.

Entendemos que a proposta está contemplada no Programa 0339 -
Apoio a reforma agrária, que tem por objetivo viabilizar condições de
acesso à terra e de desenvolvimento sustentável dos assentamentos
rurais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 372/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

376/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 376/2004, de autoria do

Associação dos Moradores do Bairro Campo Alegre, por seu
representante Jair Pereira dos Santos, sugere o desenvolvimento pela
COPASA-MG de um programa de despoluição de nascentes e de
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limpeza de córregos poluídos por esgotos.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG -
para o período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essa
sugestão foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como
proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende seja criado um programa de reabilitação dos corpos de água
afetados pelo esgoto urbano.

Entendemos que a proposta está contemplada no Programa 0080 -
Saneamento básico: mais saúde para todos, pelas Ações P163 -
implantar sistemas de tratamento de esgoto sanitário em localidades
com concessão da Copasa, com a finalidade de ampliar o tratamento
de esgoto e reduzir o passivo ambiental decorrente do lançamento de
efluentes não tratados nos cursos de água, e P574 - implantar
sistemas de tratamento de esgoto sanitário em localidades fora da
concessão COPASA-MG, cuja finalidade é ampliar o tratamento de
esgotos, e reduzir o passivo ambiental decorrente do lançamento de
efluentes não tratados nos cursos de água.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 376/2004.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

377/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 377/2004, de autoria do PT de

Ouro Branco, por sua representante, Luísa de Marilac C. O. Silva,
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sugere o apoio ao desenvolvimento de culturas agrícolas
regionais.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. XVI, "a". c/c o art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão foi
encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa,
para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que sejam estimulados o plantio e divulgados conhecimentos
a cerca de culturas agrícolas regionais, como forma de preservação
dos costumes e da cultura popular.

Entendemos que a proposta já está contemplada, no Programa 0382
- Minas sem fome, pelas Ações: - P035 - Implantação de lavouras
comunitárias. Finalidade : dar suporte a produção de cereais,
leguminosas e raízes em municípios mineiros, através do acesso aos
meios de produção, visando a ampliar o acesso aos alimentos para
autoconsumo das famílias participantes, bem como gerar excedentes
para atender a escolas, creches e outras instituições dos municípios,
aumentando a renda familiar: - P038 - Pró-horta. Finalidade
promover a produção de hortaliças visando a melhorar as condições
alimentares de 500 mil famílias, através do abastecimento e consumo
regular de produtos hortícolas, em 600 municípios do Estado de Minas
Gerais; - PO40 - Pró-pomar. Finalidade : melhorar as condições
alimentares, através do abastecimento e consumo regular de frutas e
de seus subprodutos em 600 municípios mineiros, em 4 anos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 377/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

379/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 379/2004. de autoria da

ABEMEC-MG, por seu representante Nisio Armani, sugere a
implementação de práticas agrícolas de agricultura urbana em todos
os municípios do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004. vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI. "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que sejam estimuladas as práticas de agricultura adaptáveis
aos espaços urbanos, como meio de melhorar a qualidade e a
quantidade de alimentos ofertados às populações de baixa renda.

Entendemos que a proposta já está atendida, no Programa 382 -
Minas sem fome pelas Ações:

- P38 - Pró-horta. Finalidade: promover a produção de hortaliças
visando a melhorar as condições alimentares de 500 mil famílias,
através do abastecimento e do consumo regular de produtos
hortícolas, em 600 municípios do Estado de Minas Gerais.

- P40 - Pró-pomar. Finalidade: melhorar as condições alimentares,
através do abastecimento e do consumo regular de frutas e de seus
sub-produtos em 600 municípios mineiros, em 4 anos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 379/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João



Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

381/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 381/2004, de autoria da

Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre, por seu
representante Jair Pereira dos Santos, sugere a criação de um
programa de crédito para a população de baixa renda para estimular o
turismo rural em Minas Gerais e no Brasil.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI. "a", c/c O art. 289. do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que seja criada uma linha de crédito popular, com vistas ao
estímulo do turismo dentro do Estado e no Brasil em geral.

Entendemos que a matéria da proposta não é pertinente ao PPAG,
pois a criação de linhas de crédito pelo agente financeiro estadual, o
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, é
um instrumento de política governamental e não, propriamente, uma
ação orçamentária. Vale citar, que o BDMG já possui a linha de
crédito denominada Programa Estadual de Crédito Popular -
CREDPOP -, dedicada ao financiamento do pequeno e do
microempreendedor, não oferecendo, porém, crédito pessoal para
atividades turísticas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 381/2004.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
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André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

383/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 383/2004, de autoria da Vice-

Prefeitura Municipal de Almenara, por seu representante Júlio Mares,
vice-prefeito, sugere a construção de um frigorífico de médio porte
para atender Almenara e região, que utilizam ainda hoje matadouros
municipais de péssima qualidade higiênica, poluidores e
antieconômicos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe. apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que seja prevista no PPAG a construção de um frigorífico no
Município de Almenara.

Entendemos que a matéria da proposta não é pertinente ao PPAG,
posto que deveria ser inserida na Lei Orçamentária. Reconhecendo,
porém, a importância da obra proposta e levando em consideração a
sua relevância regional. faz parte desse parecer um requerimento ao
Governador do Estado e a dois órgãos do Governo Federal afetos à
questão, solicitando atenção à sugestão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 383/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João



Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

384/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 384/2004, de autoria da

FETAEMG, por sua representante, Maria Rita Fernandes, sugere a
inclusão de produtos da agricultura familiar na merenda escolar.

Publicada no "Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão foi
encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa,
para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende que seja prevista a inclusão de produtos da agricultura
familiar na merenda escolar.

Entendemos que a matéria da proposta não é pertinente ao PPGA,
devido ao seu caráter local. Vale citar que a aquisição dos
suprimentos para a merenda escolar, prevista no Programa 0269 -
Alimentação Escolar, é realizada diretamente pelo caixa escolar, o
que já permite o atendimento à proposta em comento; porém, pela
importância da sugestão, faz parte deste parecer um requerimento à
Secretaria de Estado da Educação.

Conclusão
Acatada na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

391/2004
Comissão de Participação Popular



Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 391/2004. de autoria da Agência

de Desenvolvimento de ltaúna, sugere a criação de um programa de
visitas periódicas do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG - a entidades parceiras, para agilizar e facilitar a compreensão
de procedimento para financiamento.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, inciso XVI. "a", c/c o art. 289 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 5,
pretende a criação de um programa de visitas periódicas do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - às entidades parceiras
do Banco, para agilizar e facilitar a compreensão de procedimento
necessário à obtenção de financiamento no âmbito do Programa de
Apoio Creditício ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - FUNDESE-
GERAM INAS -, por meio da inclusão de Programa no Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG.

O Programa FUNDESE-GERAMINAS, instituído pelo Decreto n°
39.755, de 21/7/98, tem como objetivo dar suporte creditício e
fomentar o desenvolvimento das pequenas e microempresas do
Estado. São beneficiárias do programa as empresas e as cooperativas
enquadradas na Lei n° 15.219, de 2004, que instituiu o Simples Minas.

Segundo dados do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, gestor financeiro do fundo, o programa FUNDESE-
GERAMINAS vem evoluindo satisfatoriamente, com taxa de
crescimento média na aplicação de recursos de 39,06% ao ano no
período de 1999 a 2003. Em seis anos de programa, o FUNDESE
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arrecadou R$ 330.440.000.00 e emprestou R$275.900.000.00.
Dos 25.585 pedidos de financiamento encaminhados ao BDMG no
período, foram atendidos 17.283 (67.5 0 0). Os demais foram negados
por motivos que, pela lei, impedem a concessão do empréstimo.

Com base nos dados apontados acima, esta Comissão entende que
as propostas que visam ao aperfeiçoamento do Programa FUNDESE-
GERAMINAS são importantes e merecem ser acatadas, pois
beneficiam diretamente um segmento importante da economia
mineira. No entanto, a proposta em tela, salvo melhor juízo, não se
configura objeto de emenda ao PPAG. Sendo assim, propomos o seu
acatamento na forma do requerimento apresentado ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 391/2004, na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

392/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 392/2004, de autoria da Agência

de Desenvolvimento de Itaúna, sugere a realização de visitas
periódicas do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
às empresas indicadas pelas entidades parceiras, para melhor
visualizar a realidade das empresas proponentes de financiamentos.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 5,
pretende a realização de visitas periódicas do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - às empresas indicadas
por entidades parceiras do Banco, para conhecer a realidade
daquelas que pleiteiam financiamentos no âmbito do programa
FUNDESE-G ERAM INAS. Para tanto, propõe a inclusão de ação no
Programa Estruturador n° 0258 - Empresa Mineira Competitiva.

O Programa FUNDESE-GERAMINAS, instituído pelo Decreto n°
39.755, de 21/7/98, tem como objetivo dar suporte creditício e
fomentar o desenvolvimento das pequenas e microempresas do
Estado. São beneficiárias do programa as empresas e as cooperativas
enquadradas na Lei n° 15.219, de 2004, que instituiu o Simples Minas.

Segundo dados do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, gestor financeiro do fundo, o programa FUNDESE-
GERAMINAS vem evoluindo satisfatoriamente, com taxa de
crescimento média na aplicação de recursos de 39,06% ao ano no
período de 1999 a 2003. Em seis anos de programa, o FUNDESE
arrecadou R$330.440.000.00 e emprestou R$275.900.000,00. Dos
25.585 pedidos de financiamento encaminhados ao BDMG no
período. foram atendidos 17.283 (67.5%). Os demais foram negados
por motivos que, pela lei, impedem a concessão do empréstimo.

Com base nos dados apontados acima, esta Comissão entende que
as propostas que visam ao aperfeiçoamento do Programa FUNDESE-
GERAMINAS são importantes e merecem ser acatadas, pois
beneficiam diretamente um segmento importante da economia
mineira; no entanto, a proposta em tela, salvo melhor juízo, não se
configura objeto de emenda ao PPAG. Sendo assim, propomos o seu
acatamento na forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 392/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
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393/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 393/2004, de autoria da Agência
de Desenvolvimento de ltaúna, sugere a simplificação das garantias
exigidas no âmbito do Programa Geraminas, substituindo a exigência
de aval de terceiros ou garantia real por um "fundo de garantia", ou
instituto semelhante, de modo a viabilizar a continuidade do processo
para o pequeno empresário.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/1112004. vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102. inciso XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 5,
pretende simplificar as garantias exigidas no âmbito do Programa
GERAM INAS-FUNDESE, por meio da substituição da exigência de
aval de terceiros ou garantia real, nos financiamentos com recursos do
fundo, por um "fundo de garantia". ou instituto semelhante. de modo a
viabilizar a contratação dos recursos pelo pequeno empresário
beneficiário do programa.

O Programa FUNDESE-GERAMINAS, instituído pelo Decreto n°
39.755, de 21/7/98, tem como objetivo dar suporte creditício e
fomentar o desenvolvimento das pequenas e microempresas do
Estado. São beneficiárias do programa as empresas e as cooperativas
enquadradas na Lei n° 15.219, de 2004, que instituiu o Simples Minas.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -' agente
financeiro do FUNDESE, vem exigindo como garantia dos
financiamentos o aval de pessoa física estranha à sociedade das
empresas, que disponha de bens que representem pelo menos 150%
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do valor dos recursos financiados.
Essa é uma exigência que vem inibindo várias empresas aptas a se

beneficiarem do FUNDESE de pleitearem o financiamento, devido ao
constrangimento que tal exigência impõe. Nesse caso, essas
empresas não só deixam de pleitear financiamentos junto ao
FUNDESE como deixam de contribuir com ele.

Esta Comissão entende que a proposta em tela é relevante, pois
visa à simplificação dos procedimentos relativos à exigência de
garantias aos financiamentos do FUNDESE e, portanto, merece ser
acatada. No entanto, entendemos que a proposta em tela não se
configura objeto de emenda ao PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 393/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

406/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 406/2004, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, sugere a criação de duas
equipes responsáveis nas Diretorias de A ções Descentralizadas de
Saúde - DADS - uma de saneamento e uma de moradia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no
art.102, XVI, "a', c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 6 -
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Infra-Estrutura de Transporte e Logística -, pretende que a
Secretaria de Estado de Saúde crie, nas suas DADS, equipes que se
responsabilizem pelo controle das atividades de saneamento e de
habitação, nas respectivas regiões.

O conteúdo da sugestão não é pertinente ao PPAG, pois trata de
matéria administrativa, cuja implementação depende unicamente de
decisão do gestor estadual. E, no entanto, uma importante
recomendação para a Secretaria de Estado de Saúde, uma vez que
grande parte do orçamento estadual da área de saúde está destinado
às ações de áreas afins, como o saneamento.

E mister, então, que a Secretaria de Saúde exerça rigoroso controle
sobre os investimentos feitos nessas áreas, de modo a garantir que
redundem em benefícios para a saúde pública em Minas Gerais.

Assim sendo, entendemos ser relevante o envio de ofício à
Secretaria de Estado de Saúde encaminhando a proposta em tela,
com vistas à sua implementação. Para tanto, anexamos requerimento
a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 406/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

407/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 407/2004, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, sugere a reestruturação da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -, com a convocação
de concursados, para atender às ações exigidas pelos Ministérios da
Saúde e das Cidades e a área do Saneamento.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
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10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1 .893/2004, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 6 -
Infra-Estrutura de Transportes e Logística - visa à melhoria e ao
reaparelhamento da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -

especialmente no que diz respeito aos recursos humanos, para
atender às exigências dos órgãos federais das áreas de saúde,
desenvolvimento urbano e saneamento.

A sugestão não é atinente ao PPAG, uma vez que trata de matéria
administrativa, da esfera decisória do Poder Executivo. Sendo a
FHEMIG uma fundação de direito público, vinculada à Secretaria de
Estado de Saúde, as diretrizes quanto ao seu funcionamento emanam
daquela pasta, devendo ser encaminhadas ao titular.

Entendemos, no entanto, ser a proposta oportuna e meritória, pois a
rede hospitalar pública estadual responde a uma demanda muito
expressiva, no contexto do Sistema Unico de Saúde - SUS -, no
Estado de Minas Gerais. Há hospitais da FHEMIG, como o Hospital
João XXIII, de Belo Horizonte, que são referências regionais nas suas
especialidades, atendendo a vários municípios do Estado.

Por essa razão, entendemos que a reestruturação da rede FHEMIG.
com a convocação de concursados para assumir funções qualificadas
naquela instituição, é importante e consonante com manifestações
realizadas na sociedade em geral, e veiculadas na imprensa mineira,
de modo especial.

Para atingir esse objetivo, sugerimos o envio de um requerimento ao
Secretário de Estado de Saúde solicitando providências relativas ao
conteúdo dessa Proposta de Ação Legislativa, cujo teor apresentamos
anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 407/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Ouintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
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410/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 410/2004. da Pastoral da Criança
- Contagem, sugere o emprego e a capacitação de voluntários para
agilizar os processos de publicação de aposentadorias, em benefício
dos ex-funcionários que se dedicaram ao serviço público.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7,
pretende o emprego e a capacitação de voluntários para agilizar os
processos de publicação de aposentadorias, em beneficio dos ex-
funcionários que se dedicaram ao serviço público.

Não obstante a relevância da questão relativa à morosidade dos
processos de aposentadoria dos servidores públicos, esta Comissão
considera que a proposta não configura objeto de emenda ao PPAG.

Sobre a mesma matéria encontram-se em tramitação nesta Casa
duas propostas de emenda à Constituição. A primeira delas, Proposta
de Emenda à Constituição n° 5/2003, estabelece o prazo de 90 dias
contados da data de sua publicação para o encaminhamento dos atos
de aposentadoria, reforma e pensão ao Tribunal de Contas, bem
como o prazo de 180 dias após o recebimento para a apreciação da
legalidade desses atos por essa Corte. A segunda, Proposta de
Emenda à Constituição n° 7/2003, que está anexada à primeira, define
o prazo de 180 dias para a apreciação do requerimento de
aposentadoria.

Com a aprovação de uma dessas propostas de emenda à
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Constituição, o objetivo da proposta em estudo, que é tornar o
processo de aposentadoria mais ágil, terá sido alcançado, sendo,
portanto, desnecessário qualquer outro encaminhamento. No que diz
respeito à forma como esse objetivo será atingido, entendemos ser
conveniente deixar a cargo dos órgãos responsáveis pelo processo
definir as medidas que julgarem necessárias para a melhoria da sua
eficiência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n°410/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Ou i ntâo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

412/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 412/2004, de autoria do Fórum

Mineiro de Participação Popular e do Conselho Estadual de Saúde,
sugere o fortalecimento da participação da sociedade civil na gestão
estadual.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7,
pretende o fortalecimento da participação da sociedade civil na gestão
estadual.

O fortalecimento da participação da sociedade civil tem sido uma
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preocupação constante desta Casa. Por meio de audiências
públicas, fóruns técnicos, seminários legislativos, vem-se procurando
ampliar a interlocução com a sociedade. Nesse sentido, ressaltamos a
criação, em junho de 2003, da Comissão de Participação Popular,
com o intuito de propiciar aos cidadãos a apresentação de suas
propostas de forma ágil, bem como das solicitações aos órgãos
públicos. Cabe salientar, ainda, que a própria iniciativa de realização
das audiências públicas relativas à revisão do PPAG é uma clara
demonstração da intenção desta Casa, que, nesse caso, proporcionou
um debate envolvendo não apenas a sociedade civil e o Poder
Legislativo, mas também o Poder Executivo. Assim, entendemos que
o objetivo da proposta em estudo tem sido contemplado pelas ações
da Assembléia, sobretudo nos últimos anos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n°412/2004.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

415/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 415/2004, do Conselho Estadual

de Saúde. sugere a instituição da obrigatoriedade de que a
qualificação de OSCIPs na área da saúde seja previamente debatida
com o Conselho Estadual de Saúde.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a". c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
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como propostas de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7 -

Planejamento e Gestão, pretende que a qualificação das OSCIPs na
área da saúde seja precedida de debate a ser realizado pelo Conselho
Estadual de Saúde, por meio de alteração no Programa Estruturador
n° 354 - Adoção de novo modelo de parceria na execução de políticas
públicas, que tem como meta a qualificação de OSCIPs e por
finalidade a prestação de serviços públicos de forma mais efetiva do
ponto de vista do cidadão.

Em que pese ao mérito da proposta, não há pertinência entre seu
escopo e os fins a que se presta o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG. Este se destina à realização do planejamento
público, que é traduzido em programas, metas e finalidades a serem
alcançadas pelo Estado. Já a proposta trata da imposição de regra de
procedimento, própria da legislação afeta ao objeto da programação
planejada, no caso a Lei n° 14.870, de 2003.

Percebe-se, no entanto, que a medida em questão é de todo
conveniente para o Estado, conjugando-se tanto com os pressupostos
que alicerçam a introdução das OSCIPs em nossa ordem jurídico-
política, quanto com o desenho institucional relativo ao sistema de
saúde pública. A qualificação de entidades civis como organizações
de interesse público, com a conseqüente atribuição a elas de
obrigações públicas e prerrogativas, é fenômeno que se insere em
uma perspectiva de ampliação do espaço público, cuja tutela deixa de
ser monopólio estatal e passa a ser partilhada entre o Estado e a
sociedade. Essa ótica também se encontra na raiz do arranjo
institucional em que se enquadra o Sistema único de Saúde - SUS -,
e a atribuição de papel de realce aos Conselhos é, nesse campo, uma
de suas mais autênticas expressões. Assim é que, ao se admitir a
qualificação de OSCIPs prestadoras de serviços de saúde (art. 40, IV,
da Lei n° 14.870, de 2003), deve-se, também, estabelecer que, no
processo de qualificação, haja a participação do Conselho Estadual de
Saúde, instância própria para, no âmbito do SUS, efetivar ações de
"accountability".

Pelas razões expendidas, concluímos que a proposta em epígrafe
não pode ser incorporada ao PPAG, sendo, contudo, merecedora de
projeto de lei, apresentado ao final deste parecer.
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Conclusão
Em face do exposto concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa n° 415/2004, na forma do projeto de lei que
apresentamos a seguir.

PROJETO DE LEI N°
Altera a redação do § 30 do art. 13 da Lei n° 14.870. de 16 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica
de direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público * OSCIP - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O § 30 do art. 13 da Lei n° 14.870. de 16 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13- .......................................
§ 3° - O termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por

objeto social a promoção de saúde gratuita deverá ser aprovado pelo
Conselho Estadual de Saúde, observado o disposto no art. 198 da
Constituição da República e no art. 7° da Lei Federal n° 8.080, de 19
de setembro de 1990.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

419/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 419/2004, de autoria da entidade

Associação Teatro de Grupo de Minas Gerais, solicita a "inclusão da
disciplina 'Especialização de Administração Cultural' no curso
'Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos pela
Escola do Governo', buscando uma experiência para melhor
atendimento e conhecimento sobre os interesses e demandas da
comunidade artística".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e
10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7,
pretende a inclusão da disciplina "Especialização de Administração
Cultural" na ação P - 145 - da unidade 2061 da Fundação João
Pinheiro "Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos
Humanos pela Escola do Governo", incluída na revisão do PPAG. Tal
proposta busca oferecer melhor atendimento aos interesses e
demandas da comunidade artística.

A Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, criada
como uma diretoria da Fundação João Pinheiro pela Lei estadual n°
10.961, de 14/12/92, é um instrumento permanente de modernização
e profissionalização da administração pública, especialmente a do
Estado de Minas Gerais. A formação e o aperfeiçoamento dos
quadros do aparato público e da iniciativa privada e o
desenvolvimento de metodologias de monitoramento e de avaliação
são considerados essenciais para responder aos desafios
organizacionais modernos, em especial os voltados para o
fortalecimento de competências nas áreas de gestão governamental,
formulação e implementação de políticas públicas e avaliação do
desempenho da ação governamental e da prestação de serviços à
comunidade.

A Escola & ao mesmo tempo, uma instituição de ensino superior
isolada que oferece cursos de graduação e de pós-graduação "latu
sensu' e "stricto sensu' e programas de educação continuada,
destinados aos servidores públicos, agentes comunitários,
profissionais e prestadores de serviço da área privada, com forte
conexão com os setores governamentais.

Os esforços de ensino, pesquisa e consultoria convergem para
alguns dos eixos que configuram hoje a agenda pública, forjada a
partir da reforma do Estado, com suas exigências por maior eficácia,
eficiência e efetividade, e da necessidade de ampliar o conhecimento
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101-,
e a informação disponíveis para formulação de políticas
consistentes que viabilizem a ação pública, pautada pela busca da
redução das desigualdades e pelo aumento da eqüidade. Daí a ênfase
na análise das relações do aparato do Estado com as instâncias de
participação da sociedade civil e o mercado e de formas de gestão
comprometidas com a melhoria de prestação de serviços e a boa
governança. A agenda de ensino e pesquisa é bastante diversificada,
abarcando componentes políticos, socioeconômicos, culturais,
institucionais e organizacionais.

A cultura é dos propulsores de um desenvolvimento socioeconômico
equilibrado, tão importante para a formação de uma verdadeira
cidadania.

Diante da importância da inclusão da área cultural, e, para maior
conhecimento de tão relevante assunto, entendemos que deve ser
encaminhado requerimento aos responsáveis pela inclusão dessa
disciplina.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°419/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

420/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 420112004, de autoria da

Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco, pede a " implantação
de um espaço maior para o lazer e o esporte, em toda área ao final do
aeroporto Carlos Prates, ao lado do bairro Jardim Montanhês, onde já
há pequena parte construída destinada ao desporto da comunidade,
denominada Parque Maria do Socorro, com a construção de mais
quadras esportivas, outro campo de futebol, um ginásio poliesportivo
coberto e prolongamento da extensão da pista de caminhada já
existente, jardins com plantas ornamentais e árvores que serão de
grande valia para a comunidade da região Noroeste, assim como para
os servidores que serão lotados no novo Centro Administrativo do
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Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho 7,
pretende a implantação de espaço de lazer e esporte na área ao final
do aeroporto Carlos Prates, onde será implantado o Programa
Estruturador n° 35, Centro Administrativo do Governo de Minas
Gerais.

Nosso entendimento é de que tal proposta encontra-se
indiretamente atendida no referido programa, sob a rubrica P- 648 -
Projetos de Adequação da Infra-Estrutura Urbana do referido Centro
Administrativo, onde serão elaborados projetos que irão adequar a
infra-estrutura urbana do novo sítio, em virtude da nova ocupação.

Entretanto, diante da demanda comunitária, entendemos que deve
ser encaminhado requerimento aos responsáveis pelos projetos.
comunicando-lhes as sugestões propostas que, certamente, tomarão
o local bastante agradável. Acreditamos que suas reivindicações
serão atendidas.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 420/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

421/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa n° 421/2004, de autoria das
entidades Conselho Comunitário da Secretaria de Estado de
Segurança Pública. Núcleo de Prevenção e Recuperação do Menor e
da Estrutura Familiar, Associação Comunitária Social, Cultural e
Desportiva, solicitam a retomada de audiência pública com moradores
e empresários do Bairro Padre Eustáquio e adjacências (o que
abrange as regiões Oeste e Noroeste de Belo Horizonte), tendo em
vista a previsão de instalação, no Bairro Carlos Prates, do Centro
Administrativo do Governo do Estado e da nova rodoviária da cidade.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, inciso XVI, "a", c/c O art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como proposta de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n°, 7.
pretende a retomada de audiência pública com moradores e
empresários do Bairro Padre Eustáquio e adjacências, tendo em vista
a previsão de instalação, no Bairro Carlos Prates. do Centro
Administrativo do Governo do Estado e da nova rodoviária da Capital.

A proposição sob comento refere-se à criação do Centro
Administrativo do Governo de Minas Gerais, prevista no PPAG, que
tem como objetivo aumentar a eficiência dos serviços públicos por
meio da modernização das instalações da administração publica,
facilitar o acesso do cidadão, bem como racionalizar os processos
administrativos e, principalmente, reduzir os gastos. Ainda de acordo
com o objetivo constante no programa, a construção do Centro
Administrativo deve passar por um processo prévio de discussão
ampla, com o objetivo de viabilizar a participação da sociedade civil
organizada, incluindo todos os atores sociais com interesse no
processo.

0 projeto vem sendo desenvolvido com base em importantes
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parcerias, tanto no nível federal, com a INFRAERO, como na
esfera municipal, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, nas
autorizações e no desenvolvimento de estudos de interferência urbana
e ambiental. É importante salientar a participação da iniciativa privada
no projeto. como a doação do projeto arquitetônico pela Fundação
Vale do Rio Doce e pela CAEMI Mineração e Metalurgia, e na
construção do Centro, a ser viabilizada por intermédio das parcerias
público-privadas. Por sua vez, o Instituto Horizontes, representante do
terceiro setor, vem realizando os primeiros estudos de viabilidade de
implantação do Centro.

O Centro Administrativo ocupará uma área aproximada de
500.000m2 e, entre praças, espelhos d'água e áreas verdes, serão
erguidos quatro prédios, totalizando cerca de 200.000m 2,  área
construída. Ele foi projetado para receber todas as secretarias de
Estado e os demais órgãos da administração estadual, abrangendo
um contingente de cerca de 23 mil pessoas. A estimativa de custo
total da obra é de R$ 250.000.000,00 a serem captados por meio de
parcerias público-privadas, para as quais está previsto, no PPAG. o
Programa 378, denominado Parcerias Público-Privadas no Estado de
Minas Gerais.

O programa mencionado integra a carteira de Programas
Estruturadores, os quais são fruto de uma visão estratégica de longo
prazo, pretendem alterar a realidade concreta e contam com
monitoramento especial, além de um gerente específico. cujas
atribuições perpassam a estrutura organizacional do Poder Executivo.
Assim, não devem ser entendidos como um programa de governo,
mas da sociedade, pois foram estabelecidos mediante ampla
discussão com a sociedade civil organizada.

Entretanto, diante da demanda comunitária, entendemos que deve
ser encaminhado requerimento aos responsáveis pelo projeto do
Centro Administrativo do Governo do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 421/2004 na forma do requerimento apresentado.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA
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422/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 422/2004, de autoria da Comissão

Social do Centro de Saúde Vera Cruz, solicita a fiscalização dos
veículos mal conservados, que emitem fumaça, causando poluição
sonora e ambiental e gerando perigo para a população.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer. nos termos do
disposto no art. 102, inciso XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005 e 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho 7,
pretende a fiscalização dos veículos mal conservados, que emitem
fumaça, causando poluição sonora e ambiental e gerando perigo para
a população. E uma proposta que não se encaixa especificamente em
um programa estruturador do grupo de trabalho onde foi apresentada -
Grupo 7 -, mas seu tema encontra-se contemplado no programa
Gestão Ambiental MG Século XXI, e nas ações incluídas na Revisão
do PPAG, ( P-531 - Núcleo de Gestão Ambiental - SETOP e P-537 -
Núcleo de Gestão Ambiental- SEDE).

A poluição ambiental causada pelos veículos automotores é uma
questão séria do mundo atual e deve ser muito bem enfrentada para
que tenhamos um meio ambiente mais saudável, bem como um
desenvolvimento socioeconômico sustentável a longo prazo.

Tal pedido da comunidade belo-horizontina deve, portanto, ser
encaminhado por meio de requerimento aos responsáveis pelos
projetos, bem como ao DER-MG, responsável direto pela fiscalização
dos veículos no Estado, e à BHTRANS, que é a responsável pelo
trânsito de veículos em Belo Horizonte, para que tais reivindicações
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sejam atendidas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 422/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

425/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 425/2004, de autoria da Comissão

de Anistiados de Minas Gerais, sugere a dotação orçamentária para
continuidade, em 2005, dos pagamentos das indenizações aos
anistiados políticos, de forma a acelerar seu ritmo, que tem sido de
oito indenizações por mês.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004. que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
- para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende aumentar a dotação
orçamentária para o pagamento das indenizações aos anistiados
políticos, com vistas à aceleração do ritmo desse pagamento, que
atualmente é de oito indenizações por mês. Trata-se da Ação P515 -
Indenização às vítimas da tortura - do Programa 277- Assistência e
Proteção às Vítimas e Familiares de Crimes Violentos.

Nosso entendimento é que as indenizações devam ser pagas o mais
rápido possível, uma vez que a Lei n° 13.187. de 1999, prevê o
pagamento para os processos deferidos pelo Conselho Estadual de
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Direitos Humanos - CONEDH -, a partir de parecer da Comissão
Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura, que optou por
estabelecê-las no valor máximo de R$ 30.000,00 por pessoa.

As primeiras indenizações foram pagas, ainda no Governo anterior.
a 89 pessoas. Em março deste ano, 36 pessoas receberam a
indenização, e outras 24 o fizeram nos meses de setembro, outubro e
novembro. Restam 184 processos já deferidos pelo plenário do
CONEDH, entre, aproximadamente, 600 pedidos já protocolados. Está
em vigor, atualmente, um acordo em que o Governo se comprometeu
a pagar 8 indenizações por mês. Observado esse ritmo, seriam
necessários 23 meses para que se cumpra o compromisso com os
titulares dos 184 processos pendentes. Mesmo que as indenizações
não compensem os danos físicos e emocionais provenientes do
sofrimento de tortura, retratam o reconhecimento. por parte do Estado,
da autoria de tão grave violação aos direitos da pessoa. Assim,
entendemos que, de fato, o prazo de 23 meses é extremamente longo
para o atendimento de determinação legal já em vigor desde 1999.

Acatamos, então, a proposta, com a apresentação de um
requerimento que solicita o envio de ofício ao Governador do Estado,
solicitando a aceleração no ritmo de pagamento das indenizações às
vítimas de tortura, que tenham processo já deferido pelo Conselho
Estadual de Direitos Humanos - CONEDH -, alterando-se de 8 para
160 número indenizações por mês.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 425/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - João

Bittar.
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