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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/11/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.960/2004 - Requerimentos n os 3.579 a 3.584/2004 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte (2) e de Assuntos
Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre João
e João Leite e a Deputada Lúcia Pacífico - 2 a Parte (Ordem do Dia): ia
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
;Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Bittar - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José
Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

1 0 Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alberto Pinto Coelho, 20- Secretário "ad hoc", procede

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Ciro Gomes, Ministro da Integração Nacional, comunicando

liberação de recursos financeiros em favor do Governo do Estado. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, agradecendo
manifestação de aplauso formulada por esta Casa, por meio do
Requerimento n° 3.228/2004, pela inauguração da Central de
Atendimento ao Exportador Mineiro.

Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n°3.392/2004, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), encaminhando cópias de convênios celebrados entre a
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e os Municípios de
Periquito e de Itaverava. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.

Do Sr. João Vitor da Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Itajubá, encaminhando cópia de requerimento do Vereador José Luiz
Augusto, aprovado por essa Casa Legislativa, em que solicita que
esta Assembléia peça ao Ministério Público e à Polícia Federal para
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fazerem um rastreamento nas instituições financeiras que atuam no
Estado.

Dos Srs. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios
da CEF, e José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência Santo
Agostinho da CEF, informando a liberação de recursos financeiros
destinados, respectivamente, à COPASA-MG e ao IDENE. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.114/2004, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente da Divisão de
Projetos Urbanísticos e Infra-Estrutura de Transporte da FEAM,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.102/2003, da
Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.102/2003.)

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente do Centro de
Educação Tecnológica do Comércio, encaminhando o Termômetro de
Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte, referente ao mês de
setembro de 2004. (- A Comissão de Turismo.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.960/2004
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e Amor VII, com

sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e

Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2004.
Marcelo Gonçalves

rs
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Justificação: A Loja Maçônica Paz e Amor VII é uma associação

com caráter e finalidade educativa, filantrópica, filosófica e
progressista que proclama como um dos seus principais fundamentos
a prevalência do espírito sobre a matéria, promove ações
permanentes pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da
humanidade, prescreve aos associados o cumprimento dos deveres
cívicos e sociais, além da prática de ações beneficentes, da justiça e
da verdade.

Desde 1973, a Loja Maçônica Paz e Amor VII atende e dá
assistência a famílias e grupos do Município de Pedro Leopoldo.

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.579/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja

formulado apelo ao Coordenador-Geral da 60 UNIT com vistas ao
recapeamento da BR-265, no trecho entre Alvinópolis e a divisa MG-
3P.

N° 3.580/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 60 UNIT com vistas ao
recapeamento da BR-265, no trecho entre Lavras, Nepomuceno e
Santana da Vargem.

N° 3.581/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 60 UNIT com vistas ao
recapeamento da BR-369, no trecho entre Oliveira, Campo Belo, Boa
Esperança, Campos Gerais e Alfenas.

N° 3.582/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 60 UNIT com vistas ao
recapeamento da BR-494, no trecho entre Oliveira e São João dei-
Rei.

N° 3.583/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 6° UNIT com vistas à
continuação das obras de pavimentação da BR-265, no trecho entre
llicínea e o entroncamento da BR-491.

N° 3.58412004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à Líder
Táxi Aéreo S. A. Air Brasil pela comemoração dos 46 anos de sua
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte (2) e de Assuntos Municipais.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• • Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres Deputadas e
Deputados, venho a esta tribuna agradecer o apoio, na votação
ocorrida ontem, à noite, ao projeto de lei de nossa autoria, que atende
ao apelo dos movimentos populares da agricultura familiar. Esse
projeto dispõe sobre a política estadual de incentivo às
microdestilarias de álcool e ao beneficiamento de produtos derivados
da cana-de-açúcar, inclusive a cachaça.

Sr. Presidente, vivemos um momento delicado no Estado e no País,
com a discussão da matriz energética ou do modelo energético que
desejamos implantar. Qual será o modelo menos impactante?

O nosso mandato está intimamente ligado aos movimentos
populares, sem ignorar a posição do empresariado.

Queremos, na verdade, um desenvolvimento econômico que nunca
fira a questão social e muito menos o ambiente.

A grande matriz é a natureza, o solo, as águas e as matas. Só
garantiremos a vida neste planeta se preservarmos a "grande mãe".
Percebemos que está havendo algum avanço em relação à matriz
energética, mas ainda muito tímido, pois os recursos destinados às
hidrelétricas é muito superior em relação à energia alternativa, seja
solar, da biomassa, do biodiesel, do álcool. Já tivemos um grande
projeto, o PROALCOOL, que não decolou. Até hoje as pessoas não
têm segurança em relação ao projeto.

Se não tivermos uma política estadual nessa área, teremos muitas
dificuldades no futuro.

Por que microdestilaria? O referido projeto mostra que ela se
caracteriza pela produção de 5 mil litros de álcool por dia, o que é até
uma grande produção.

Temos um requerimento nesta Casa, no qual solicitamos uma visita
à Ministra Dilma Roussef, a fim de fazer essa discussão a que nos
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referimos. Infelizmente, hoje, a comercialização do álcool ainda
está presa ao ministério e à PETROBRAS. Sentimos que há esse
equívoco.

A nossa bandeira é buscar apoio. Não basta apenas votar o projeto.
Isso fizemos ontem, em 1° turno, mas a luta continua. Precisaremos
do apoio de todos os colegas desta Casa para abraçar essa causa.
Quando defendemos as microdestilaria, estamos, na verdade, com um
projeto de geração de emprego, de valorização da agricultura familiar.
A hidrelétrica gera emprego durante o empreendimento. Terminada a
construção da barragem, concedida a licença de operação, o número
de empregados para a manutenção de uma hidrelétrica torna-se
mínimo.

Há nesta Casa, em tramitação, um projeto de lei do Deputado
Gustavo Valadares, referente ao biodiesel. Estamos esperando que
ele entre em votação. Já disse a S. Exa. que há um substitutivo, da
Deputada Marília Campos e deste Deputado, fruto de debates com os
agricultores familiares e com os movimentos rurais, objetivando o
aprimoramento desse projeto. Isso é muito importante, e até há uma
medida provisória autorizando a inclusão de 2% do biodiesel na
gasolina.

Essa é uma medida ainda tímida, mas acertada do Governo Federal.
A riqueza natural e a segurança dos empreendedores quanto à
hidrelétrica são prioridades, por serem uma tradição. Quando
mostramos outro modelo energético, verificamos ainda uma
insegurança devida, às vezes, à falta de pesquisa. Agora há um
amparo tímido.

Sr. Presidente, é importante que esse projeto seja incluído também
na pauta, porque casaremos as microdestilarias de produção de álcool
com a agricultura familiar. Atualmente a produção de álcool se
restringe aos grandes usineiros. Muitas dessas usinas faliram. Aliás,
há grandes usinas que são causas de contenda, porque possuem
muitas dívidas e muitos problemas. Devemos dar um rumo para a
agricultura, valorizando mais o agricultor familiar, para que os que
ainda se encontram perdidos nos grandes centros se animem a
retornar para o interior e trabalhar a terra. Como sabem trabalhá-la
com amor, é possível resgatá-los.

Há diversas oleaginosas, como o girassol, o nabo forrageiro, o
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pinhão-manso e a mamona, que podem ser empregadas em cada
região do Estado, onde há quatro ou cinco Estados.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Padre João,
cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Quanto ao biodiesel
especificamente, V. Exa. tem toda razão. Trata-se de um combustível
alternativo espetacular, importante e muito utilizado em outros
continentes. Na Europa e nos EUA, ele já está sendo utilizado há mais
tempo, misturado à própria gasolina. O Brasil já desperta para a sua
produção.

Coincidentemente, eu e o nosso companheiro Deputado Márcio
Kangussu saímos de uma reunião. Hoje protocolaremos um projeto
importante, de iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, a quem
cumprimento pela preocupação e pela clareza do projeto. Tenho a
honra de ser o signatário do mesmo. O Deputado Márcio Kangussu
aprofundou-se na sua elaboração, contratou técnicos, recorreu à
legislação nacional e teve o cuidado de procurar uma assessoria de
altíssimo nível. O Deputado apresenta à Assembléia Legislativa um
projeto que cria o programa mineiro solidário de incentivo à produção
e ao consumo de biodiesel no Estado, para mostrar exatamente a sua
viabilidade econômica. Esse projeto dará oportunidade aos produtores
de plantar o pinhão, o girassol e a mamona. Antigamente a mamona
era considerada uma praga, e atualmente verificamos que pode ser o
substrato mais importante no biodiesel.

Deputado Padre João, abro parênteses para cumprimentar uma
pessoa especial, o Deputado Federal Medioli, que já saiu na frente.
Na nossa região do Norte de Minas, liderou um "pool" de empresários
e está lançando talvez o mais ousado e importante programa de
biodiesel do País.

Ele está motivando os pequenos produtores a plantar a mamona,
garantindo os recursos por intermédio do programa para exploração
da mamona e fabricação do biodiesel.

V. Exa. está de parabéns e tomamos a liberdade de convidá-lo para
participar das audiências públicas sobre biodiesel que serão feitas no
Estado. O Deputado Márcio Kangussu e eu queremos que esse
projeto saia na frente, pois é ousado, importante e economicamente
viável, e dará perspectivas, nas áreas não exploradas no Estado, no
Norte de Minas e no Jequitinhonha, àqueles que acreditam nesse
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programa de plantar e ganhar dinheiro. O que queremos é uma
alternativa de combustível para o País e para o Estado e condições
para as pessoas ganharem dinheiro com a exploração de sua terra.

Cumprimento o Deputado Márcio Kangussu pela sua ousadia e
eficiência em sair na frente de todos os Estados da Federação
brasileira com esse programa ousado e moderno.

O Deputado Padre João - Quero socializar outros
encaminhamentos. Há três anos já funciona, em Varginha, uma
fábrica de biodiesel, de iniciativa da própria Prefeitura Municipal. Já
apresentei requerimento solicitando visita a essa fábrica pela
Comissão de Agricultura e Pecuária. Assim como já foi aprovado o
requerimento para realização de audiência pública. Que bom que
estamos nos unindo, buscando uma força maior para implementar
essa política em Minas! E somando esforços que garantiremos a
eficácia de qualquer política. Temos que nos unir, na certeza de que,
além de uma energia limpa, estaremos gerando emprego e
melhorando a renda dos homens, das mulheres e dos jovens de
nossa querida Minas Gerais. Terra há muita. No próprio Norte de
Minas há muitas culturas que se saem .bem, como as de girassol,
mamona e pinhão-manso. O pinhão-manso é planta nativa em alguns
locais de Minas e, conforme pesquisas, a mais recomendada para a
produção do biodiesel. Se houver vontade desta Casa, buscaremos a
força maior do Executivo no âmbito nacional, pois já há recurso
disponível para esses programas. Será preciso iniciativa, organização
e vontade.

Há 15 dias, estive no lançamento desse projeto em Barbacena,
envolvendo todos os municípios vizinhos. Uma iniciativa que
diversificará a agricultura, superando o uso de agrotóxicos cuja
concentração é grande naquela área, devido ao plantio de
hortifrutigranjeiros.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para agradecer aos
nobres pares por terem votado ontem, de forma unânime, esse projeto
da microdestilaria. Ademais, peço apoio na aprovação do projeto do
biodiesel. Temos de continuar unidos, como fizemos durante essa
votação, visando a conseguir do Governo a implementação dessa
política. Com certeza, com o fortalecimento da agricultura familiar, o
povo terá dignidade. Agora, contamos com mais essa opção.
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Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente no Plenário e nas galerias nesta tarde,
telespectadores da TV Assembléia, com grande preocupação, temos
acompanhado a edição de medidas provisórias pelo Governo Federal.
Neste ano de 2004, que ainda não se encerrou, já contamos com 64
medidas provisórias; em 2003, esse número chegou a 58. Neste ano,
já temos um novo recorde.

O Governo Federal acaba de nos surpreender com mais uma
medida provisória. Pretende legislar sobre futebol, sobre a profissão
do atleta profissional, o que é um absurdo. Dessa forma, retirará
conquistas históricas do atleta profissional no Brasil. Ressalto que
essa profissão somente foi reconhecida em 1976, a partir da luta de
muitos atletas, como Wilson Piazza, Vicente de Paula, Heleno e Paulo
Isidoro, que até mesmo está aqui, nesta tarde, acompanhando meu
pronunciamento. No Brasil, a partir de 1976, depois de grande luta, o
atleta profissional passou a ter carteira profissional. Entre as loucuras
constantes nessa medida provisória, o Governo Federal pretende
ampliar a figura do atleta informal ou "camelô", isto é, aquele que não
tem nenhum direito, visto que lhe são subtraídos todos os direitos

' previstos na legislação, como, por exemplo, o FGTS. O Governo
Federal pretende enviá-la à Câmara dos Deputados. Assim, poderá

(ferir as conquistas dos atletas de futebol, o que constituirá um
escândalo.

O Brasil foi reconhecido muitas vezes como o país do futebol. No
entanto, agora o Governo do PT nega aos atletas os direitos
fundamentais, pois essa medida constitui um retrocesso, já que nega
tudo o que foi conquistado pelos sindicatos e associações como
garantia dos atletas profissionais.

Além disso, nessa medida está embutida também a volta da
famigerada lei do passe, agora com menos anos. Lembro-me do
tempo em que era atleta, quando, para obter o passe livre, o atleta
teria de contar com 32 anos de idade e 10 anos de trabalho no mesmo
clube. Ou seja, era quase uma relação de escravidão.

Agora, o Governo do PT pretende enviar à Câmara dos Deputados
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uma medida provisória que determina que, somente aos 29 anos
de idade, o atleta profissional poderá ter o passe, assim como
escolher em qual time quer jogar. Que relação é essa?

Depois de discutirmos o Estatuto do Desportos e a Lei do Passe por
tantos anos no Congresso, por meio de uma medida provisória, por
um ato institucional, por uma medida de força, por um decreto sem
discussão com o parlamento, com os sindicatos nem com as
associações, o Governo Federal pretende decretar um retrocesso na
relação entre os atletas e os clubes do Brasil.

Temos de reagir. Fiz contato com Wilson Piazza, Presidente da
Fundação das Associações e Garantias dos Atletas Profissionais.
Nossa luta não pode ter sido em vão. Não podemos perder tudo com
um instrumento tão autoritário quanto essa medida provisória, que
será enviada ao Congresso. Na sua ânsia de legislar, o Governo
Federal atropela conquistas de uma categoria importante do País.

Essa medida provisória prevê a criação do atleta autônomo, que não
tem direitos federativos, que não está vinculado a nenhuma
associação, que defende os times como prestadores de serviço, sem
poder gozar de qualquer benefício previsto na CU. Caracteriza-se
como autônomo o atleta maior de 16 anos - isso está no texto dessa
medida provisória - que não mantém relação empregatícia com a
entidade desportiva, auferindo rendimentos por conta e por meio de
contrato de natureza civil. O texto sublinha: "O vínculo desportivo em
nenhuma hipótese implicará reconhecimento de relação de emprego".

Podíamos esperar tudo desse Governo, menos um tratamento
desse tipo a essa classe de profissionais. Ao contrário do que ocorre
com os atletas que têm contrato profissional e carteira assinada, não
há previsão legal de pagamento de indenização. Se o clube vier a
dispensar o atleta ou se outro clube se interessar em contratar o
autônomo, no entender de advogados especialistas em direito
desportivo, esses profissionais, em final de carreira, que não
despertarem cobiça de rivais ou não puderem dar lucros em eventuais
negociações, deverão compor a maioria da categoria de autônomos,
de atletas informais.

Aonde nosso País chegou? Tudo isso por meio de um instrumento
antidemocrático, ou seja, a medida provisória. Cassam dos atletas
deste País seus direitos não discutidos no parlamento, ou discutidos
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com seus sindicatos ou com a sociedade.

Espero a reação imediata dos sindicatos, das associações de
garantia dos atletas, dos ex-atletas, de todos. Que seja convocada
uma greve nacional do futebol para mostrar a este Governo que as
conquistas dos atletas brasileiros foram alcançadas com muita
dificuldade. Os atletas são trabalhadores reconhecidos neste País,
não podendo, dessa maneira, ser-lhes subtraídos os direitos.

Com a medida provisória, os beneficiados são os clubes. Ficam
salvaguardados, podem pactuar multa rescisória de até 2 mil vezes
em relação aos atletas. Em compensação, o empregador será
obrigado a pagar, no máximo, 400 salários mensais, se resolver
mandar o jogador embora, sem justa causa.
ii Atualmente, a justiça aceita que o atleta cubra até 1.330 vezes o
provento mensal, se o contrato for rescindido.
li Os benefícios dos clubes não param por aí. A medida provisória tira
dos atletas a possibilidade de receber direito de arena sobre os
contratos de patrocínios e de TV firmados pelas associações.

Ora, alguns dos jogos do Campeonato Brasileiro são transmitidos
para todo o mundo. No caso, as televisões, os clubes, a confederação
e as federações ganham, mas os atletas já não terão o direito de
arena, consagrado nas relações entre os clubes e os atletas nos
campeonatos realizados pelas federações e pela CBF. Que presente!
De onde tiraram esse saco de maldades, essa proposta que retira as
conquistas históricas de uma classe tão importante para o povo
brasileiro? Retiram-se também o adicional noturno, horas extras por
jogos aos domingos e nos feriados, e são obrigados a ficar
concentrados, até três vezes por semana, sem que sobre o período
incida outros encargos.

O Governo Federal legislou até sobre a concentração dos jogadores.
Determina quantos dias o jogador tem de ficar concentrado, por
semana. Lembro uma frase do futebol: "jogaram onde?". Onde esses
que criaram essa maldade contra os atletas do País jogaram, para
poderem construir uma medida provisória como essa? Eles acham
que todo jogador de futebol, no País, ganha milhões de dólares. Ao
contrário, hoje, segundo a CBF, em 82% dos contratos registrados
pelos clubes, os atletas percebem menos de dois salários mínimos.
Até desses contratos, o Governo Federal pretende retirar os direitos
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dos atletas profissionais.

Há uma grande mobilização. Conversei com o Wilson Piazza, que
me disse que está convocando todos os Presidentes de associações,
os sindicatos, para um alerta contra essa maldade perpetrada contra
uma classe de trabalhadores.

Acabou o tempo de se acreditar, no País, que atleta é marginal. Há
uma elite no País que discrimina os atletas até na oportunidade de
estudar. Muitos têm de deixar o Brasil para treinar em outros países,
em que, na sua organização, no currículo da escola, é possível treinar,
praticar esporte, competir e estudar.

Isso não é possível no Brasil. Essa elite que discrimina o atleta
novamente quer ferir de morte essa relação conquistada com muito
esforço e trabalho por vários companheiros com que tive o prazer de
atuar e defender.

Atuei pelo mesmo clube durante 15 anos, assinando muitas vezes
contrato em que o clube praticamente determinava as condições,
porque eu não tinha outra possibilidade. Aos 32 anos de idade, depois
de servir 15 anos no mesmo clube, pude transferir-me e fazer um
contrato em que poderia exigir mais.

E isso que o Governo Federal quer fazer com os jogadores de
futebol no Brasil: retomar ao tempo em que se atuava 15 anos no
mesmo clube, sem receber nenhum direito; criar a figura do atleta
camelô, do atleta informal. Tem de haver resistência e presença dos
atuais atletas. Quero contribuir para que os atletas que estão atuando
no futebol brasileiro não sejam obrigados a retornar àquele tempo em
que ingressei e joguei futebol, como profissional, por três anos, e não
tive direito a nada, nem FGTS, nem carteira profissional. Havia um
contrato que nada me garantia. E isso que o Governo do PT quer dar
novamente de presente de fim ano aos atletas neste País. Não é
possível retornar a esse tempo. Não podemos abrir mão das
conquistas obtidas, com muito esforço, por uma classe tão importante
da vida dos brasileiros! Devemos dizer "não" a essa medida provisória
do Governo Federal, que tenta tirar dos trabalhadores direitos já
consagrados. Devemos lutar para que essa medida não passe no
Congresso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico.
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
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mais uma vez venho a esta tribuna para defender o consumidor
contribuinte.

Nosso gabinete e o Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Minas Gerais têm recebido inúmeras reclamações quanto ao
atendimento prestado pelo DETRAN na Gameleira. Verificamos que
são procedentes. As filas são intermináveis, e os usuários, além de
pagarem caro pelos serviços, são obrigados a perder cerca de um dia
inteiro para realizarem uma transferência de veículo ou simplesmente
retirarem o documento de 2004. Há casos de pessoas que, após
enfrentarem filas, das 9 da manhã até o final do expediente, para
realizarem uma simples transferência, saem sem seus documentos,
apenas com um comprovante de protocolo, devendo retirá-los uma
semana depois.

Mais absurdo ainda é que esse protocolo não pode ser usado como
documento para o motorista guiar o seu veículo. Se o cidadão for
apanhado apenas com o protocolo, terá o carro apreendido. Os
funcionários do DETRAN dizem que o jeito é ficar com o carro na
garagem e que, infelizmente, não podem fazer nada. A desculpa é
sempre a mesma: sistema fora do ar, falta de funcionários, correria de
fim de ano e outras.

A reforma administrativa, que tem como objetivo dar maior
qualificação aos funcionários e melhorar a infra-estrutura do serviço
público, tem de ser colocada em prática e mostrada aos cidadãos.
Realmente não dá para agüentar o DETRAN do jeito que está,
funcionando em total desrespeito ao consumidor contribuinte.

Enviamos ofício ao Chefe do DETRAN cobrando providências. Caso
nosso pleito não seja atendido, convocaremos uma audiência pública
para debater o assunto. Do jeito que está, não dá para agüentar.
Obrigada.

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

i 8 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 a 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
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Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - DjaIma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abrarno - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, a lista

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

Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
r Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na ia Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito 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
do número regimental.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
• Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 16.236, que determina aos empreendimentos
que menciona o encaminhamento ao poder público de relatório de
avaliação de risco ambiental. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto nos termos do art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
263, inciso II, do Regimento Interno. Antes lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo votarão "não". A Presidência convida para
atuarem como escrutinadores os Deputados Durval Angelo e Paulo
Piau e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.).

- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os
seguintes Deputados:

Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio
Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Leonardo Moreira - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Zé Maia.

0 Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos senhores
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escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de
votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. Foram encontradas na
urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 45

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.236. A Promulgação.

Discussão, em 1° 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 opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da Assembléia.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 605/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei n° 13.188, de
20/1/99, e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Direitos Humanos opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. 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°tumo, o Projeto de
Lei n° 605/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão de Direitos
Humanos.

Declarações de Voto
O Deputado João Leite - Votamos favoravelmente à proposta do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, assim como à emenda da Comissão
de Direitos Humanos.

Sou autor da lei que foi aprovada pela Assembléia Legislativa,
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sancionada, regulamentada por um decreto e aprimorada por uma
lei delegada. A proposta do Deputado Dalmo Ribeiro Silva vem, no
entanto, aprimorá-la ainda mais.

O art. 20, inciso II, amplia o atendimento às testemunhas e às
vítimas e abre as mesmas possibilidades para os ascendentes,
descendentes, cônjuges ou companheiros, além de dar atenção a
programas específicos, como a lei federal determina.

A emenda da Comissão de Direitos Humanos retira a expressão
'convivência habitual", dando, assim, amplitude ao atendimento às
pessoas que, porventura, envolvam-se em situações de violência e
devam receber assistência e cuidado do Governo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço à Casa e ao Deputado
João Leite, de cujo trabalho nasceu esse projeto, que apresenta uma
hermenêutica para garantir a proteção das testemunhas, de forma
geral. A lei garantirá liberdade e proteção individual às testemunhas e
a todos os que, em busca da verdade, cooperam com o processo
judiciário.

Agradeço a todos neste primeiro momento e, particularmente, ao
caro amigo, Deputado João Leite, a valiosa contribuição. Baseei-me
em lei de sua autoria para estruturar o Projeto de Lei n° 605/2003.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
89612003, do Deputado Adalclever Lopes, que estabelece condições
para a instalação e o funcionamento de frigoríficos, matadouros,
abatedouros e charqueadas no Estado de Minas Gerais. As
Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente
perderam prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 896/2003

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde couber:
"Art. .... - Pelo descumprimento de qualquer dispositivo desta lei,

será aplicada multa ao infrator no valor de 10.000 (dez mil) UFPMGs
ao dia, sem prejuízo de outras sanções administrativas.".

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2004.
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Adalclever Lopes

EMENDA N°2
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
"Ad. .... - Os empreendimentos localizados em áreas de perímetros

urbanos ou em regiões densamente povoadas que estejam com
autorização de funcionamento e em operação na data da publicação
desta lei, terão o prazo de dois anos para se adaptarem às exigências
nela contidas.".

Sala das Reuniões, 15 de novembro de 2004.
Adalclever Lopes

EMENDA N°3
Acrescente-se onde couber os seguintes artigos:
"Art. .... - As empresas instaladas em perímetros urbanos ou em

regiões densamente povoadas na data da publicação desta lei terão o
prazo de dois anos para a realocação de seus estabelecimentos.";

"Art. .... - Não será concedida renovação das licenças de
funcionamento para as empresas que estejam instaladas em
perímetros urbanos ou em regiões densamente povoadas.".

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Adalclever Lopes
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
3 emendas do Deputado Adalclever Lopes, que receberam os n os 1 a
3, e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.207/2003, do
Deputado Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de
Incentivo às Microdestilarias de Alcool e Beneficiamento de Produtos
Derivados da Cana-de-Açúcar e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. As Comissões de Turismo e de Fiscalização
Financeira opinam 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°
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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° 1.20712003 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Turismo.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.558/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Resplendor o imóvel que especifica. 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 to turno, do Projeto de Lei n° 1.597/2004, do
Deputado Fábio Avelar, que autoriza a reversão de imóvel ao
patrimônio do Município de Felisburgo. 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 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.597/2004 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.614/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Padre Paraíso o imóvel que especifica. 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.

Encerramento
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de amanhã, dia 17, às 9 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a reunião
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21l a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/10/2004
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Maria Tereza
Lara e Roberto Ramos (substituindo este ao Deputado Leonardo
Moreira, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gilberto Abramo, 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

o
s 1.871, 1.872, 1.873 e

1.877/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão ); 1.858, 1.861,
1.864, 1.865, 1.866, 1.867 e 1.88512004 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 1.852, 1.860, 1.868, 1.869, 1.878 e 1.887/2004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.850, 1.855, 1.876, 1.882 e 1.883/2004
(relator Deputado Gustavo Valadares); 1.851, 1.862, 1.870, 1.874,
1.879, 1.880 e 1.890/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.856, 1.857, 1.859, 1.875, 1.881, 1.886, 1.888 e 1.889/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.663 e 1.884/2004 (relator: Deputado
Leonardo Moreira). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.72412004 (relator: Deputado Ermano Batista - registra-se voto
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contrário da Deputada Maria Tereza Lara). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade com a Emenda n° 1, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.743/2004 (relator: Ermano Batista). Nesse
momento, o Deputado Gilberto Abramo transfere a Presidência ao
Deputado Bonifácio Mourão. O Presidente informa que continua em
discussão o parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei n° 1.814/2004. Nesse momento, a Deputada Maria
Tereza Lara apresenta requerimento solicitando que o referido projeto
seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.814/2004
(registra-se o voto contrário da Deputada Maria Tereza Lara). O
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão informa que continua em
discussão o parecer do relator, Deputado Laudelino Augusto, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei n° 1.829/2004 com as Emendas n

o
s 1 e 2. Encerrada a

discussão, o Presidente submete a votação o parecer, que é
aprovado. O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.213/2003, no 1° turno,
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pela Deputada Maria Tereza Lara (em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 1.725/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de

redistribuição); 1.781/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Gilberto Abramo, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei n° 1.833/2004, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista
da Deputada Maria Tereza Lara. E aprovado o requerimento que
solicita seja o projeto convertido em diligência ao Secretário de Estado
de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Ipatinga (relator:
Deputado Ermano Batista). 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
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aprovados, em turno único, os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n°s 1.762/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.821 e
1.851/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.850 e
1.85212004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, o segundo em
virtude de redistribuição); 1.860/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista, 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, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista - Gustavo Valadares -

Maria Tereza Lara - Leonídio Bouças - Chico Simões - Antônio
Genaro.
ATA DA 18 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 19110/2004
As 1 4h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Olinto Godinho e Jayro Lessa (substituindo este ao
Deputado João Bittar, por indicação da Liderança do PL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, 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 cartão do Sr. Sebastião Lucas
Filho, Secretário Executivo dos Municípios da Microrregião do Vale do
Rio Grande, publicado no "Diário do Legislativo" de 7/10/2004. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 3.295 a
3.297/2004, 3.303 a 3.305/2004, 3.309/2004, 3.312 a 3.326/2004 e
3.33112004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Paulo Cesar
solicitando voto de congatulações pela eleição dos Prefeitos dos

WWN
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Municípios de Bom Despacho, Martinho Campos, Matias Cardoso,
Onça do Pitangui, Perdigão, Santo Antônio do Monte, Santa Fé de
Minas, Ervália, Pitangui, Leandro Ferreira, Florestal, Abaeté, Dores do
.Indaiá, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Maravilhas, Matipó,
Papagaios, Pedras do lndaiá, Pequi e Pompéu e solicitando voto de
congratulações pela reeleição dos Prefeitos dos Municípios de
'Conceição do Pará, Córrego Danta, Pará de Minas e São Sebastião
do Oeste. 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, 16 de novembro de 2004.
• João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Dimas Fabiano.

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 20/10/2004
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonídio
Bouças, Maria Tereza Lara, Antônio Genaro (substituindo este ao
Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do PI- ) e
Chico Simões (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Gilberto
Abramo, 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°s 1.896 e 1.898/2004
'(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.899/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.902/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.894 e 1.900/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.903/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.895 e
1.901/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 1.833 e 1.613/2004, este com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Neste momento, a
Deputada Maria Tereza Lara comparece no recinto. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 10
turno, dos Projetos de Lei n os 1.855/2004 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.861/2004 com a Emenda
n° 1, 1.866/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.868 e
1.869/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças - leitura dos pareceres
feita pelo Deputado Ermano Batista); 1.877/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que
conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 1.85612004, no 1°. turno, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. E aprovado
requerimento que solicita seja convertido em diligência ao Diretor-
Geral do IEF o Projeto de Lei n° 1.886/2004. Passa-se à 2 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 1.865/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo);

1.870, 1.874/2004 com a Emenda n° 1, 1.88012004 com a Emenda n°
1, e 1.890/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.876/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.881, 1.888 e 1.889/2004
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.887/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças - leitura do parecer feita pelo Deputado Ermano
Batista). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nos 1.895/2004 (relator: Deputado Ermano Batista)
e 1.903/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); e convertido em
diligência ao DER-MG o Projeto de Lei n° 1.882/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

rs
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares

- Leonídio Bouças.	 -
ATA DA 20 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 26110/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Padre João e Paulo Cesar (substituindo este ao Deputado
Doutor Viana, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício
n° 346/2004, do Subsecretário da Casa Civil, publicado no "Diário do
Legislativo" de 15/10/2004; Informativo n° 1, do Escritório Técnico de
Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE -; convites da Presidência
do CEASAMINAS à Comissão para participar da inauguração da
Central do Produtor, na unidade CEASA-BH, e do lançamento do
Projeto de Controle de Agrotóxicos em Morango. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n° 1.837/2004, no 1°
turno (Deputado Luiz Humberto Carneiro); Projeto de Resolução n°
1.775/2004, no 20 turno (Deputado Padre João); Mensagem n°
295/2004 (Deputado Padre João); e Substitutivo n° 2, apresentado em
Plenário, ao Projeto de Lei n°639/2003, no 1° turno (Deputado Márcio
Passos). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Luiz Humberto, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, avoca a si a relatoria do Projeto de
Resolução n° 1.726/2004, no 2 0 turno. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.72612004 (relator: Deputado Gil
Pereira, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1° turno,

VAR
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do Projeto de Lei n° 1.575/2004 com as Emendas nos 1, 2 e 3
(relator: Deputado Padre João). O Projeto de Resolução n°
1.837/2004, no 1° tumo, é retirado da pauta por falta de pressupostos
regimentais. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n

o
s 3.279, 3.307 e 3.343/2004. Passa-se à 3a 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 Carlos Pimenta, em
que solicita seja realizada audiência pública no Município de Nova
Porteirinha para debater, com os convidados que menciona, as
medidas que estão sendo tomadas no combate à sigatoka negra;
George Hilton, em que solicita seja realizada audiência pública com a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para discutir,
com os convidados que menciona, a produção do biodiesel no Estado,
principalmente nas regiões carentes como os vales do Jequitinhonha
e do Mucuri, Norte e Noroeste de Minas; Gil Pereira, em que solicita a
realização de seminário sobre o agronegócio mineiro; e do Deputado
Paulo Cesar, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, no Município de Pitangui, para debater, em audiência
pública, a situação do Instituto Técnico de Agropecuária e
Cooperativismo - CT-ITAC -, que tem como agente mantenedor a
EPAMIG, em face da iminência do fechamento dessa instituição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissão, 16 de novembro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Márcio Passos.	-

ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 27/10/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Jô Moraes e os Deputados Leonídio Bouças,
Sidinho do Ferrotaco e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da Casa Civil, e
Sra. Gabriela Conceição, Gerente Executiva da Sociedade Brasileira
de Computação, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 2 e
4/9/2004, e do Sr. Paulo Carlos de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Lima Duarte, encaminhando informações sobre a
situação dos servidores designados e convite da Superintendência
Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso para o 50 Congresso
de Educação. Passa-se à PFase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 410/2003
(relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco, em virtude de redistribuição)
na forma do vencido no 1 0 turno com as Emendas n

o
s 1 e 2

apresentadas; e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.168/2003 (relatora: Deputada Jô Moraes, em virtude de
redistribuição) na forma do Substitutivo n° 2, apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei n os 672/2003, 1.762, 1.818/2004 (relatora: Deputada
Ana Maria Resende ) e 1.687/2004 (relator: Deputado Sidinho do
Ferrotaco), que receberam parecer por sua aprovação na forma
proposta. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
nos 3. 289, 3.290, 3.310, 3.336 e 3.362/2004. Passa-se à 3  Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos da Deputada Deputada Ana Maria Resende em que
solicita reunião da Comissão com a Assessoria de Planejamento e
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Controle da Secretaria de Estado da Educação para que possa
prestar esclarecimentos sobre dúvidas a respeito da distribuição e do
valor do Orçamento para a Educação no ano de 2005 e dos
Deputados Antônio Júlio em que solicita que seja realizada audiência
pública da Comissão com o objetivo de obter esclarecimentos acerca
da não-regulamentação da Lei n° 14.334, de 2002, pelo Poder
Executivo Estadual; George Hilton em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão, em conjunto com a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, para discutirem a produção do
biodiesel no Estado, principalmente nas regiões carentes como os
vales do Jequitinhonha, e do Mucuri e o Norte e o Noroeste do
Estado, e Paulo Cesar em que solicita reunião conjunta das
Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e Política
Agropecuária e Agroindustrial, no Município de Pitangui, para
debaterem a situação do Instituto Técnico em Agropecuária e
Cooperataivismo CT-ITAC, que tem como agente mantenedor a
EPAMIG, em face da iminência do fechamento desse Instituto.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Weliton Prado - Paulo Piau.

ATA DA 23 _REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 27/10/2004
Às 1 6h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonídio Bouças e Maria Tereza
Lara, 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
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 acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

o
s 1.910/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);

1.904, 1.909 e 1.912/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.907
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e 1.914/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.911 e
1.913/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.905 e
1.91512004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.906 e
1.90812004 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.916/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.856/2004 que conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucional idade. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 10 turno,
dos Projetos de Lei n os 1.213 com a Emenda n° 1, 1.862 e 1.87912004
este último com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara) ; 1.655/2004 com a Emenda n° i (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.847/2004 (relator:Deputado Gustavo Valadares);
1.863/2004 com a Emenda n° 1 e 1.867/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição). Nesse momento o
Deputado Paulo Cesar comparece no recinto e substitui o Deputado
Gustavo Valadares, que se retira. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.857/2004
(relator: Deputado Ermano Batista). Nesse momento o Deputado
Bonifácio Mourão comparece no recinto. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei n os 1.843 e 1.864/2004 (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara, em virtude de redistribuição); 1.885 e 1.902/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças, o primeiro em virtude de
redistribuição); 1.894 e 1.900/2004 ambos com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Gustavo Valadares - pareceres lidos pelo Deputado
Paulo Cesar); 1.89612004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.901/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). São aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n

o
s 1.871,
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1.872, 1.873 (relator: Deputado Bonifácio Mourão) e convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei n° 1.899/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Arlen Santiago - Olinto Godinho - Maria

Tereza Lara - Leonardo Moreira.
ATA DA 16° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 28/10/2004

Às 114h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Leonardo Quintão e Olinto Godinho, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Laudelino
Augusto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. A
Presidência comunica o recebimento da Proposta de Ação Legislativa
n° 229/2004 e informa que avocou a si a relatoria da matéria. Passa-
se à 3° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado André Quintão em que pede
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia para se debater, em audiência pública,
a nova proposta de criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB -, que vem substituir
o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF -,
especialmente no que se refere à educação de crianças de até 6
anos; e do Bloco PT-PCdoB em que solicita a realização de audiência
pública para debater denúncias dos estudantes de medicina da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais sobre possíveis
irregularidades na administração da Fundação Educacional Lucas
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Machado, mantenedora dessa instituição. 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, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.
ATA DA 228 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 3/11/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha e a Deputada Maria Olívia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à 28 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°s 3.379/2004 e 3.381/2004. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.	-

ATA DA 148 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 9/11/2004
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Jô Moraes e Sebastião
Helvécio (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dilzon Meio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, os pareceres pela aprovação, no 10 turno,
dos Projetos de Lei n os 1.686/2004 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.833/2004 (relator:
redistribuído à Deputada Jô Moraes) e do Projeto de Lei
Complementar n° 53/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.337/2004, no 1° turno, deixa de ser apreciado, em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado
Domingos Sávio. Na fase de discussão, é aprovado requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio em que solicita seja adiada a discussão
do Projeto de Lei n° 1.814/2004. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n

o
s 3.436/2004, 3.384/2004,

3.434/2004, 3.435/2004 e 3.444/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de prõposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência
pública para se discutirem os Decretos n os 43.672, de 2004 e 43.764,
de 2004, que estabelecem as ditretrizes e definem os critérios e os
sistemas de avaliação de desempenho individual do servidor, bem
como para se discutirem as resoluções que definem a metodologia e
os procedimentos da avaliação especial de desempenho do servidor
público da SEPLAG. 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, 16 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Fábio Avelar - Jô

Moraes.
ATA DA 19° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

9/11/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Gil Pereira e Fábio Avelar (substituindo este ao
Deputado Ojalma Diniz, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Domingos Sávio, Gustavo Valadares, Marcelo Gonçalves,

!Márcio Kangussu, Olinto Godinho e Zé Mala. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta, a debater a transferência dos vôos
operados pelo Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto Internacional
de Confins, a requerimento do Deputado Célio Moreira, e a discutir e

Ivotar proposições da Comissão. 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 3.378, 3.433 e
3.446/2004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

• Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão, em que solicitam a
realização de audiência pública, nesta Comissão, para debater o
Projeto de Lei n° 1.842/2004, do Deputado Leonardo Quintão, que
estabelece a regulamentação do serviço de transporte individual de
.passageiros por táxi especial na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, e Fábio Avelar, em que solicita seja enviado ofício ao
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil - DAC -, com vistas à
obtenção de cópia da correspondência enviada pelo DAC ao Prefeito
de Belo Horizonte, em resposta à sua solicitação de adiamento da
transferência dos vôos operados pelo Aeroporto da Pampulha para o
Aeroporto de Confins, e à apresentação das conclusões a que se
chegou na reunião realizada no Aeroporto de Confins no dia
.117/8/2004; em que solicita seja enviado ofício ao Governador do
Estado, pleiteando sua interferência para que seja revogada a decisão
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de adiar a transferência dos vôos; e em que solicita seja realizada
outra reunião desta Comissão para debater a reativação do Aeroporto
de Confins e a transferência dos vôos para o Aeroporto de Confins,
com a participação de representantes dos municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria objeto
desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transportes e Obras Públicas; Marcelo Nassif, Diretor
da CODEMIG; Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal da
Coordenação de Política Urbana e Ambiental de Belo Horizonte; Cel.
Alvaro Ibaldo Bittencourt, Assessor da Diretoria do DAC; Teodomiro
Diniz Camargos e Marco Paulo Dani, respectivamente Presidente da
Câmara da Indústria da Construção e Secretário Executivo do
Conselho de Infra-Estrutura e Privatização da FIEMG; Mário Jorge
Fernandes de Oliveira, Superintendente do Aeroporto da Pampulha;
Valseni José Pereira Braga, Superintendente de Gestão Operacional
da INFRAERO; Cláudio Figueiredo Salviano, Superintendente do
Aeroporto Internacional de Confins; José Gomes de Alencar Sobrinho
e Leandro Castro Pinheiro, respectivamente Presidente e Diretor de
Imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroportuários; José Maurício
Miranda, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Agências de
Viagens; Brigadeiro Paulo Sobreira, representando a Líder Táxi Aéreo
e Jadir Guilherme dos Santos, Vereador à Câmara Municipal de
Lagoa Santa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 16 de novembro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Sidinho do

Ferrotaco.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 158 LEGISLATURA, EM 9/11/2004
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As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, déclara 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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão. 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 Alberto Bejani, em que
solicita seja convocado o Delegado de Polícia de Astolfo Dutra para
reunião desta Comissão, trazendo cópia do inquérito policial com as
investigações sobre a atuação de quadrilha de furto de gado através
de cheques sem fundo, e seja convidado, ainda, o Promotor de
Justiça da Comarca de Cataguases para a mesma reunião; Sargento
Rodrigues (2), em que solicita seja convidado o Diretor do DEOP para
a audiência pública a ser realizada na próxima terça-feira, dia
16/1112004; e em que solicita sejam solicitadas ao Secretário de
Saúde providências para a elaboração de laudo técnico na
carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos sobre as condições de
insalubridade e possíveis riscos de contágio de moléstias, e seja
encaminhada cópia a esta Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
• Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.

Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 10111/2004

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Marcelo Gonçalves e Ricardo Duarte
(substituindo este ao Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a situação dos portadores de
mucopolissacaridose no Estado e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cláudio Mairovitch
Pessanha Henriques, Diretor-Presidente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA -, justificando sua ausência nesta
reunião; Antônio Mário Sousa Duarte, Diretor-Presidente da
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS -

comunicando que não poderá participar da reunião da Comissão do
dia 17/11/2004 e que indicará seu representante; Raul Guilherme
Tavares, Gerente do Conselho Regional de Assistência Social -
Centro Sul, convidando a Comissão para participar das reuniões da
Comissão Local de Assistência Social - CLAS -, cujo objetivo é
conhecer a situação local, levar informações, discutir e ouvir propostas
para melhorar os serviços de assistência social nesta Capital; da
Consultoria desta Casa, em que presta informações à Comissão sobre
denúncia anônima, formulada por um cidadão de Juiz de Fora, através
de e-mail, que se refere a desvio de R$25.000,00 da Fundação
Educacional e Cultura São José, em Boa Esperança; e sobre
transporte de crianças portadoras de deficiência solicitado pela Sra.
Geralda Meireles Pereira, desta Capital. Passa-se à 38 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (3), em que
solicita seja realizada audiência pública no próximo dia 1 0 de
dezembro para debater a aplicação da Lei n° 14.310, de 2002, que
dispõe sobre o Código de Etica e Disciplina dos Militares; em que
solicita seja agendada audiência pública desta Comissão para debater
e apurar denúncias de prática de crime de tortura contra presos da
cadeia pública de Lagoa da Prata por parte de policiais civis daquela
unidade prisional, conforme termo de declaração prestado à
Corregedoria da Polícia Civil por supostas vítimas do delito; e em que
solicita seja encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Militar do
Estado e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
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de Direitos Humanos, Conflitos Agrários e Apoio Comunitário,
solicitando-lhes a apuração da denúncia de abuso de autoridade e
cometimento de lesão corporal por parte de policiais militares no
Município de Passos, conforme documentação que encaminha; Durval
Angelo, Marcelo Gonçalves e Roberto Ramos, em que solicitam sejam
encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião aos órgãos que
mencionam para conhecimento da patologia e das demandas dos
portadores de mucopolissacariodose. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema objeto
desta reunião. Registra-se a presença da Sra. Tânia Mafra
Guimarães, Diretora da Diretoria de Educação Especial, representante
ida Profa. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de
Educação; e dos Srs. José Alberto Cascão, Assessor de Gabinete do
Deputado Federal Eduardo Barbosa; Eugênia Ribeiro Valadares,
Pediatra Geneticista do Hospital das Clínicas; Míriam Sandra Gontijo
de Oliveira, Presidente da Associação Mineira de
Mucopolissacaridose; João Batista de Oliveira, Subsecretário de
Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes - SEDESE -, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo, 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 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, 17 de novembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente- Roberto Ramos - BieI Rocha.

ATA DA 288 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO

ii LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 10/11/2004
Às 10h06min, 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
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Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter, em audiênca pública, informações sobre as insinuações
trazidas por membros do SINDIFISCO, via cartazes, durante a reunião
desta Comissão que tratou do termo de convênio celebrado entre o
Estado, a Fundação Brava e o INDG, e apreciar a matéria constante
na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no
1° turno Projetos de Lei n°s 1.168, 1.861 e 1.862/2004 (Deputado
Jayro Lessa); 811/2003, 1.863 e 1.868/2004 (Deputado Sebastião
Helvécio); 1.866 e 1.575/2004 (Deputado José Henrique); 1.822 e
1.879/2004 (Deputado Antônio Carlos Andrada) e 1.848, 1.869, 1.788
e 1.655/2004 (Deputado Chico Simões). Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre a matéria objeto desta reunião. Registra-se a presença do Sr.
Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do SINDIFISCO, o qual é
convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado para
que faça suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. No decorrer do
debate, o Deputado Ermano Batista retira-se da reunião, e assume a
Presidência o Deputado Jayro Lessa. Terminado o debate, é aprovado
requerimento do Deputado Jayro Lessa, em que pede a retirada de
todos os projetos e do Requerimento numerado da pauta. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. E apresentado requerimento do Deputado
Chico Simões contendo informações sigilosas e solicita audiência com
o Secretário da Fazenda. A seguir, é designado relator do
requerimento o Deputado Antônio Carlos Andrada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lávratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.

Mim
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Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa -

Chico Simões - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA,

EM 10/11/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Dimas Fabiano e Djalma Diniz, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Oljvia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 117/2003 (Deputado DjaIma Diniz);
737/2003 e 1.846/2004 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do Projeto de Lei n° 117/2003, o relator, Deputado
Djalma Diniz, apresenta requerimento, que é aprovado, por meio do
qual solicita seja a proposição baixada em diligência. Após discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n° 737/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n° 1.846/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 16/11/2004
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Laudelino Augusto. 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 das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Propostas de Ação
Legislativa n os 236 e 238/2004 ( Deputado André Quintão); 325, 328 e
33712004 ( Deputado Gustavo Valadares); e 250 e 414/2004
Deputado Leonardo Quintão). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovadas em turno único, cada um por sua vez, as Propostas de
Ação Legislativa n

o
s 236 e 238/2004 (relator: Deputado André

Quintão); 325, 328 e 337/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
250 e 414/2004 (relator: Deputado Leonardo Quintão), que receberam
parecer por sua aprovação na forma da emenda apresentada. As
Propostas de Ação Legislativa nos 230 a 235, 237, 239 a 249, 251 a
325, 326, 327, 329 a 336, 338 a 414/2004 são retiradas de pauta por
determinação do Presidente por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Laudelino Augusto,
em que solícita seja realizada audiência pública visando debater os
critérios e procedimentos para a indicação ao cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia
17/11/2004, às 14horas e 14h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Maria Olívia - Gustavo Valadares.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 158 LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 114h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e a Deputada Maria Olívia
(substituindo esta ao 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 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 das
seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Propostas de Ação Legislativa nos 242, 251,
296, 302, 307, 386 e 424/2004 (Deputado André Quintão); 288, 387,
394 e 411/2004 ( Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 28 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 nos 242, 251, 296, 302, 307, 386 e
1424/2004 (relator: Deputado André Quintão); 288, 387, 394 e
411/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares), que receberam
parecer por sua aprovação na forma da emenda apresentada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária que será realizada a seguir, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

242/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 24212004, de autoria da

kA



639
Federação Estadual das Associações dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAEs - e da APAE de Belo Horizonte, sugere a
adequação dos prédios escolares para garantir acesso e serviços de
apoio a alunos com necessidades especiais.

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 de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação, Cultura e Turismo, pretende promover a adequação dos
prédios escolares para garantir acesso e serviços de apoio a alunos
com necessidades especiais, com uma meta de 50% de escolas
adaptadas até 2007.

Alunos com necessidades especiais são aqueles que requerem
adaptações não apenas no programa educacional, mas também nas
condições físicas dos prédios escolares, para que possam atingir, com
independência, o seu potencial máximo.

No que conceme à meta estipulada pela proposta, é inviável, até
que se tenha um diagnóstico de todas as alterações necessárias e do
respectivo aporte financeiro para que os prédios atendam aos alunos
com necessidades especiais. Por isso, optou-se por centralizar a ação
nas escolas referência, tendo em vista suas características, que as
tornam potencialmente capazes de contribuir para o desenvolvimento
de todo o sistema, desde que colocadas em interação com as demais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 242, na forma das emendas a seguir apresentadas.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P539 -
Escola Referência do Ensino Fundamental, do Programa 0328 -
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Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental.

"P539 - Escola Referência do Ensino Fundamental
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino
fundamental que desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de
problemas educacionais, tornando-se referência para as demais.

Justificação: alteração da finalidade, visando a facilitar a integração
dos alunos com necessidades especiais.".
ri	EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004

Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P674 -
Escola Referência do Ensino Médio, do Programa 0310 -
Universalização e Melhoria do Ensino Médio.

"P674 - Escola Referência do Ensino Médio
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino
médio que desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de
problemas educacionais, tornando-se referência para as demais.

Justificação: alteração da finalidade, visando a facilitar a integração
dos alunos com necessidades especiais.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

251/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 251/2004, de autoria das

entidades Fórum Mineiro de Educação Infantil - FMEI -, Fundação Fé
e Alegria, Frente de Defesa - DCA - e da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais - PUC-MG -, sugere ações de capacitação
dos professores do ensino fundamental que lecionam para crianças de
6 anos e de adequação dos prédios escolares que recebem esses
estudantes.

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
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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 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação, Cultura e Turismo, pretende promover a adequação dos
prédios escolares e capacitar professores para atendimento às
necessidades das crianças de 6 anos matriculadas no ensino
fundamental.

O Plano Nacional de Educação previu a extensão da escolaridade
obrigatória para crianças de seis anos de idade, quer na educação
infantil, quer no ensino fundamenta!, O Estado de Minas pôs em
prática o projeto de ampliação do ensino fundamental. Para que esse
projeto tenha o êxito planejado, faz-se necessário treinamento
específico para os professores que trabalham com as crianças de 6
anos de idade. Da mesma forma, a adequação dos prédios escolares
é essencial para o suporte às ações pedagógicas compatíveis com
essa faixa etária.

Para o atendimento das propostas, sugerimos emendas que alteram
a finalidade das Ações Orçamentárias P789 - Apoio à Atividade
Docente no Ensino Fundamental e P447 - Padrões de Funcionamento
da Escola do Ensino Fundamental. Conforme o projeto de revisão do
PPAG, a primeira ação citada foi excluída do Projeto Estruturador
Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental, sob a justificativa de
que, sendo a ação atividade de rotina da Secretaria de Educação,
estaria saindo do âmbito do projeto estruturador. Entendemos que,
apesar de não ter sido incluída expressamente em outro programa, a
ação Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino Fundamental
permanece no Plano Plurianual, devendo o Poder Executivo efetuar
os ajustes necessários à inclusão da referida ação no Programa
P0116 - Melhoria do Ensino Fundamental, com o qual ela mantém
pertinência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Proposta de Ação
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Legislativa n° 251/2004 na forma das emendas a seguir
apresentadas.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P789 -

Apoio à Atividade Docente do Ensino Fundamental:
"P789 - Apoio à Atividade Docente do Ensino Fundamental
Finalidade: proporcionar aos professores do ensino fundamental

oportunidades de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional, priorizando o treinamento dos professores
que lecionam para crianças de 6 anos.

Justificativa: alteração da finalidade, tendo em vista a ampliação do
ensino fundamental para 9 anos.".

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P447 -

Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino Fundamental, do
Programa 0116- Melhoria do Ensino Fundamental:

"P447 - PADROES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: prover as escolas do ensino fundamental de infra-
estrutura que lhes permita desenvolver sua proposta pedagógica e
favorecer a prática docente, bem como atender às demandas
específicas de crianças de 6 anos de idade que ingressam no ensino
fundamental.

Justificativa: alteração da finalidade, tendo em vista a ampliação do
ensino fundamental para 9 anos.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

274/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 274/2004, da Comissão de

Representação do Fórum Técnico "Cultura: Política e Financiamento",
sugere a criação de centros culturais e espaços da diversidade
cultural e da materialidade de planos e projetos, concebidos como um
dos instrumentos públicos de promoção do acesso à produção,
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criação e circulação dos bens culturais, bem como de proteção do
patrimônio material

	
imaterial, garantindo-se a descentralização da

política 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.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação, Cultura e Turismo, pretende que sejam criados centros
culturais de forma a descentralizar a política cultural.

A Ação P019 - Construção de centros culturais, integrante do
Programa P0014 - Edificações Públicas, sob a responsabilidade da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, previa a construção de
31 centros distribuídos pelas regiões de planejamento do Estado,
alocando-se para o cumprimento total da meta o valor de
R$3.200.000,00. A ação foi excluída no projeto de revisão do PPAG,
com a justificativa de redefinição de prioridades.

Por considerarmos a pertinéncia da proposta em análise, que traz
em si o respaldo de férteis discussões ocorridas nesta Casa
Legislativa, durante o fórum técnico de cultura, entendemos que a
referida ação deve ser revitalizada, por constituir uma política
estratégica de descentralização da política cultural, de disseminação e
valorização da cultura, nas diversas regiões do Estado.

Por melhor se coadunar com o espírito da proposta, sugerimos que
a Ação P019 seja mantida, porém dentro de uma concepção
diferenciada de seu escopo original, na forma da emenda a seguir
apresentada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°274/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Programa P0014 - Edificações Públicas, Anexo 1, pág.
48, a Ação "Implementação de Centros Culturais":

* - A Tabela de Implementação de Centros Culturais foi publicada na
edição do "Diário do Legislativo" de 19.11.2004.

Finalidade: promover o acesso da população aos bens culturais,
garantindo-se a descentralização da política cultural e a valorização
da cultura mineira.

Justificação: Revitalizar a Ação P019 com adequações em sua
denominação e finalidade, bem como na distribuição de suas metas
físicas e financeiras para os exercícios de 2005 a 2007.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A Ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da descrição foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 19.11.2004.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

'Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

280/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 280/2004, de autoria da Comissão

de Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento, propõe a criação de programas voltados para a
capacitação e o treinamento de agentes culturais que contribuam com
a comunidade na formatação de projetos, no auxílio à produção, na
preservação da memória e na divulgação dos bens culturais, materiais
e imateriais dos núcleos ou agências distritais com sedes em
prefeituras, subprefeituras, administrações regionais ou outros
espaços diversificados.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 1311112004, 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 a 2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Educação, Cultura e Turismo, sugere que o Estado crie programas
voltados à capacitação de agentes culturais que possam apoiar a
comunidade no desenvolvimento de atividades nos diversos setores
culturais.

Em âmbito estadual, há visível carência de uma política mais
abrangente e perene de formação profissional na área cultural,
especialmente no que concerne à capacitação de agentes culturais
para a gestão de políticas nesse setor. Faz-se necessária a
interiorização e a democratização do acesso à formação especializada
na área da cultura, com vistas a fortalecer o mercado cultural e
potencializar, por conseguinte, as políticas de promoção do acesso da
sociedade aos bens culturais, que constitui uma obrigação
constitucional do Estado.

Considerando, pelos motivos apresentados, que a proposta deve ter
o devido respaldo desta Comissão, sugerimos a inclusão de nova
ação orçamentária sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de
Cultura, por meio da emenda a seguir apresentada. Propomos que a
ação de capacitação seja desenvolvida de forma descentralizada,
abrangendo todo o território do Estado, de forma gradativa, entre 2005
e 2007. A resultante numérica das metas físicas e financeiras nos
exercícios de 2006 e 2007 considera a representação das 66
microrregiões do Estado, representadas em turmas de 25 alunos cada
uma, para um curso de 150 horas-aula, ao custo médio de R$6,00 a
hora-aula.

Como a Proposta de Ação Legislativa n° 276 guarda semelhança
com a proposta em análise, o teor da primeira estará compreendido
na emenda que ora se propõe.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
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Legislativa n°280, na forma da emenda a seguir.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Inclua-se no Programa P0093 - Acesso ao Conhecimento e à

Informação Cultural, no Anexo 1, a ação formação de agentes e
empreendedores culturais, com as metas abaixo descritas:

* - A Tabela das metas foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 19.11.2004.

Finalidade: capacitar agentes e empreendedores para a gestão de
políticas nos diversos setores da cultura, abrangendo as 66
microrregiôes do Estado.

Justificação: Ação incluída com vistas a estabelecer política de
treinamento de profissionais que atuem junto à comunidade na
elaboração de projetos e desenvolvimento de atividades de divulgação
e produção cultural, bem como na preservação de bens de natureza
material e imaterial.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A Ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela de Alteração dos acessos viários foi publicada na
edição do "Diário do Legislativo" de 19.11.2004.

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°

316/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 316/2004, da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Fundação Fé e Alegria,
do Circo de Todo Mundo, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de
Belo Horizonte e da Pastoral do Menor Leste II, sugere a
apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$60.000,00,
para treinamento e capacitação de Conselheiros Tutelares no Sistema
de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA -' incluindo
compra de material de consumo e maquinário necessário
(computadores e periféricos).
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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 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 de recursos
destinados à Ação P576 - Implantação do Sistema de Informação para
a Infância e a Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos
Municípios, do Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, com vistas ao investimento em capacitação dos
Conselheiros Tutelares no referido sistema, incluindo-se, se
necessário, a aquisição de material de consumo e de equipamentos
de informática.

Conforme a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, responsável
pela coordenação nacional da política para a infância e a juventude, o
SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações,
criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais sobre
políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes o acesso à
cidadania. O sistema é dividido em quatro módulos: SIPIA 1 -
promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente; SIPIA II - adolescente em
conflito com a lei e as decorrentes medidas socioeducativas a ele
aplicadas; SIPIA II Plus - estabelecimentos onde os adolescentes
cumprem as medidas socioeducativas; SIPIA III - colocação familiar,
na forma de adoção, seja por pretendente nacional ou estrangeiro.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho
Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente. Ainda conforme o mesmo dispositivo
legal, em cada município deverá haver pelo menos um Conselho
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Tutelar, encarregado, entre outras atribuições, de aplicar as
medidas de proteção às crianças e aos adolescentes e as medidas
pertinentes aos pais ou responsáveis, de assessorar o Poder
Executivo local na elaboração da proposta orçamentária referente ao
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, de encaminhar
ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra esses direitos e, ainda, de encaminhar
à autoridade judiciária os casos de sua competência. Conclui-se,
assim, que o Conselho Tutelar é um usuário privilegiado do SIPIA,
tanto aquele que alimenta os dados do sistema como quem os utiliza
para embasar suas ações.

Da mesma forma que o Conselho Tutelar, no entanto, também os
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, como
órgãos formuladores e controladores da política de atendimento a
esses direitos, têm acesso ao SIPIA e, por isso, também seus
conselheiros deveriam ser capacitados para essa utilização.

Opinamos, então, por acatar a proposta, estendendo-a aos
Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 316/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se, entre as ações alteradas, a
Ação P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e
a Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios, do
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, com a
seguinte redação:

"P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios.

Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao
ressarcimento do direito violado, e subsidiar os Conselhos de Direitos
na formulação e gestão das políticas de atendimento. Capacitar
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Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente para o uso do SIPIA.

Produto: Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência
implantado nos Conselhos Tutelares

Unidade de medida: sistema
Meta 2005: 110
Financeiro 2005: F1$189.600,00
Meta 2006-2007: 220
Financeiro 2006-2007: R$360.000,00
Justificativa: a alteração na finalidade, nas metas e no financeiro

para os períodos 2005 e 2006-2007 se justifica pela necessidade de
capacitar os Conselheiros Tutelares e os Conselheiros Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente no SIPIA.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se 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 Vulnerabilizadas (Programa 0622), com a seguinte redação:

"P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios

Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao
ressarcimento do direito violado, e subsidiar os Conselhos de Direitos
na formulação e gestão das políticas de atendimento. Capacitar
Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente para o uso do SIPIA.

Produto: Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência
implantado nos Conselhos Tutelares

Unidade de medida: sistema
Meta 2005: 150
Financeiro 2005: R$189.600,00
Meta 2006-2007: 300
Financeiro 2006-2007: R$360.000,00
Justificativa: a alteração na finalidade, nas metas e no financeiro

para os períodos 2005 e 2006-2007 se justifica pela necessidade de
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capacitar os Conselheiros Tutelares e os Conselheiros Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente no SIPIA.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 Fornecimento de
mata-burros, do Programa 0155 Melhoria da infra-estrutura dos
acessos viários, como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 - Fornecimento de Mata-burros
(. ..)
Meta 2005: 3.993
Financeiro 2005: R$4.880.000,00
Meta 2006-2007: 4.712
Financeiro 2006-2007: R$5.760.000,00
Justificativa: anulação de R$120.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$240.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P576, do Programa 0622".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

317/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 317/2004, da Pastoral do Menor

da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente e do Circo de Todo Mundo, sugere a
apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$60.000,00,
para capacitação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente no Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
li 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 ad. 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 o investimento em capacitação
dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
no conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente e para a
utilização do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência
- SIPIA.

Conforme a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, responsável
pela coordenação nacional da política para a infância e a juventude, o
SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações,
criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais sobre
políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes o acesso à
cidadania. O sistema é dividido em quatro módulos: SIPIA 1 -
promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente; SIPIA II - adolescente em
conflito com a lei e as decorrentes medidas socioeducativas a ele
aplicadas; SIPIA II Plus - estabelecimentos onde os adolescentes
cumprem as medidas socioeducativas; SIPIA III - colocação familiar,
na forma de adoção, seja por pretendente nacional ou estrangeiro.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser
implantados em todos os três níveis de Governo, com composição
paritária entre representantes estatais e da sociedade civil, com
atribuições de formulação e acompanhamento da política destinada ao
atendimento desses direitos, bem como de controle dos fundos da
infância e da adolescência, também nos três níveis de Governo.
Justifica-se, assim, a necessidade de se investir na capacitação dos
Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e da Adolescência
para a utilização do SIPIA, com vistas a instrumentalizá-los na
formulação e no acompanhamento da política.

A proposta é de extrema relevância e já foi incorporada pela emenda
apresentada ao final do parecer sobre a Proposta de Ação Legislativa
n° 31612004, que propõe alteração na redação da finalidade da Ação
P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
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Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios,
com vistas à inclusão da capacitação dos Conselheiros Tutelares e
dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
nesse sistema. Como conseqüência dessa alteração na finalidade da
Ação P576, a mesma emenda também acrescenta recursos a essa
ação, o que atende a demanda da proposta de ação legislativa em
pauta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 31712004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

414/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 414/2004, de autoria da

Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, sugere o
aumento da meta da ação P354, que trata da Adoção de Novos
Modelos de Parcerias Públicas - OSCIP Qualificada.

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.

:1	 Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

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.
ii A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho
Planejamento e Gestão, pretende ampliar o número de OSCIPs
qualificadas em 2005 e no período 2006-2007, por meio de alteração
na meta da ação P354, no Programa Estruturador n° 0271, Choque de
Gestão / Pessoas, Qualidade e Inovação na Administração Pública.
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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 a revisão do PPAG 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. Para o
ano 2005, o PPAG prevê a qualificação de cinco entidades, com a
utilização de R$180.000,00, e, para 2006-2007, o mesmo
procedimento para outras seis instituições, com o dispêndio de
R$200.000,00.

Considerando-se que a qualificação será conferida a entidades com
atividades relacionadas com assistência social, cultura, educação,
saúde, meio ambiente, segurança alimentar e nutricional, esporte
amador e outras, a entidade autora da proposta de ação legislativa em
análise considerou modestas as metas para os próximos anos.

De fato, é conveniente e oportuna a ampliação do número de
entidades qualificadas nos próximos anos para que o Estado e a
população possam contar com uma variedade maior de prestadores
de serviço nas áreas citadas.

Com relação aos recursos, não há necessidade de alteração, pois,
sendo um procedimento padrão da administração pública, a previsão
contida no PPAG poderá ser otimizada.

Nesse sentido, apresentamos, ao final deste parecer, proposta de
emenda ao PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°414/2004, na forma da seguinte Emenda n° ..../2004.
EMENDA N° ..../2004 AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Programa Estruturador n° 0271, Choque de Gestão / Pessoas,
Qualidade e Inovação na Administração Pública, na ação P354,
Adoção de Novos Modelos de Parcerias Públicas - OSCIP Qualificada
-, altere-se a meta de 2005 de cinco OSClPs qualificadas para sete, e
a meta de 2006-2007, de seis para oito.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo
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Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.906/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais da Comunidade da Boa Vista dos Campos, com sede no
Município de Campos Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/1012004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam, e está devidamente inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social do respectivo município, sob o n° 12.
Além disso, o art. 34 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 36
dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a uma congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.
1 Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 10 da Lei ri0 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

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.906/2004.
ii Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.

Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria
Tereza Lara - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.907/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n°

1.907/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores das Comunidades de São Joaquim da
Bocaina, Biboca, Barreiro e Adjacências - AMSBBA -, com sede no
Município de Antônio Dias.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/1012004, vem a matéria
a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à 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

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° 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, quais sejam, 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 pelo exercício dos respectivos cargos.

Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede com o n° 1/2004.

Ressalte-se, ainda, que o § 1° do art. 9 0 do seu estatuto prevê que
as atividades dos diretores e conselheiros serão gratuitas e o art. 29
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a outra congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, sediada em Antônio Dias.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.907/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.909/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
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epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio, com sede no
Município de Presidente Olegário.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c O art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos, e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede com o n° 3.

Além disso, o ad. 27 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 31
dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a uma congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterado pela Lei n° 15.294, de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.90912004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.910/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 1.910/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Esperanza Brasil, com sede no Município de São Domingos do Prata.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 21/10/2004, vem a matéria
à esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 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, quais sejam, a entidade
em análise 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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do estatuto da referida Associação
prevê que as atividades dos diretores e dos conselheiros serão
gratuitas; e o art. 31 determina que, no caso de sua dissolução, seu
patrimônio será destinado a outra congênere, inscrita no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Apenas para retificar o nome da entidade, acrescentando-lhe a sigla,
apresentamos emenda ao art. l°da proposição.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.910/2004, com a seguinte Emenda n°
1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ad. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Esperanza

Brasil - AEB -, com sede no Município de São Domingos do Prata.".
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.913/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Repouso Obra Unida
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à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Lagoa Formosa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos, e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede com o n° 8.

Além disso, o art. 6° (modificado) de seu estatuto determina que o
exercício das funções da diretoria e do conselho não será
remunerado, e o art. 21 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere da SSVP,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterado pela Lei n° 15.294, de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.913/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.922/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Feminina
União do Vale do Gorutuba - AFUVG -, com sede no Município de
Janaúba.
:Publicado no "Diário do Legislativo" de 2911012004, vem o projeto a

esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts.
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188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 1 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
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas: a entidade é
dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos
exercícios de suas funções. Ademais, está ela devidamente inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município, sob
o n° 52/2004.

Ressalte-se, ainda, que o art. 33 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra congênere, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social,
ou entidade pública, e o art. 29 determina que as atividades exercidas
pelos Diretores, conselheiros e instituidores serão inteiramente
gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.922/2004, na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 744/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto em estudo objetiva
proibir a comercialização de pneus usados importados no território
mineiro.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/5/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
ad. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto pretende proibir a comercialização, no Estado, de pneus

usados provenientes de outros países. De acordo com a definição da
proposição, pneu usado importado compreende até mesmo a carcaça
de pneumático usado reformada mediante recauchutagem,
remoldagem ou recapagem, realizada no exterior ou no território
nacional.

Inicialmente, destacamos o seguinte fragmento da ementa da
decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2396:

"O espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual,
em casos de competência concorrente, abre-se:

1 - toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo
sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor;

2 - quando, existente legislação federal que fixe os princípios gerais,
caiba complementação ou generalidade; ou ainda, para a definição de
pecualiaridades regionais... Da legislação estadual, por seu caráter
suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas deixados
pela legislação federal, não que venha dispor em diametral objeção a
esta. Norma estadual que proíbe a fabricação, ingresso,
comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de
amianto está em flagrante contraste com as disposições da Lei
Federal n° 9.055/95, que expressamente autoriza, nos seus termos, a
extração, industrialização, utilização e comercialização de crisotila".

Com esses argumentos, o Supremo Tribunal Federal - STF -
suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei n° 2.210, de 2001, do
Estado do Mato Grosso do Sul, que proibia o uso, a fabricação, o
ingresso e a comercialização de amianto no território mato-grossense-
do-sul.

Guardadas as devidas proporções, o projeto de iniciativa
parlamentar apresenta os mesmos problemas da citada lei do Mato
Grosso do Sul.

Por outro lado, está em vigor o Decreto Federal n° 4.592, de
11/212003, que introduziu disposição no Decreto n° 3.179, de 21/9/99,
o qual trata da especificação das sanções aplicáveis às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, com o seguinte teor:
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"Art. 47-A -.
§ 20 - Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este

artigo as importações de pneumáticos reformados classificados nas
NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 40.121900, procedentes
dos Estados Partes do Mercosul, ao amparo do Acordo de
Complementação Econômica n° 18.".

Tal norma foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.241, mas a ação
foi considerada prejudicada por decisão monocrática proferida pelo
Ministro Carlos Britto.

Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 235, de 7/1/98, classifica no
Anexo 10 os pneumáticos usados como "Resíduos Inertes - Classe III
- de Importação Proibida".

No mesmo sentido, ressaltamos a Resolução CONAMA n° 301, de
21/3/2002, que, em seus considerandos, expressa a proibição de
importação de pneumáticos usados nos termos das Resoluções
CONAMA n° 23, de 12/12/96, e n° 237, de 7/1/98, ressalvando-se
apenas as situações decorrentes de força de decisão judicial, nos
termos do art. 12-A, introduzido no texto da Resolução n° 258, de
1999, o qual reproduzimos a seguir:

"Art. 12-A - As regras desta Resolução aplicar-se-ão também aos
pneus usados, de qualquer natureza, que ingressarem em território
nacional por força de decisão judicial".

Por fim, destacamos, a título de exemplo, as seguintes ementas das
decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas nos exames dos
Recursos Especiais n° 78376/PR; n° 1995/0056623-0 e n° 1573118/CE;
n° 1997/0086699-8:

"Importação - Pneus Usados - Proibição - Guia de Importação -
Prorrogação da Validade. Sendo proibida a importação de pneus
usados - conforme entendimento dos tribunais - não pode haver
prorrogação da validade da guia de importação relativa a estas
mercadorias. Recurso provido."

"Importação. Veículos usados. Portaria DECEX n°08, de 13 de maio
de 1991. 1 - E legítima a restrição imposta pela Portaria DECEX n°8,
de 13/05/1991, quanto a importação de bens usados, entre os quais
pneus e veículos. II - Recurso Especial conhecido, mas desprovido".

Portanto, a proposta contida no projeto em análise já está em parte
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prevista na legislação federal em vigor. Ademais, a proposição
contraria o Decreto Federal n° 4.592, de 11/2/2003, que permite a
importação de pneumático reformado procedente dos Estados Partes
do MERCOSUL, em conformidade com o Acordo de Complementação
Econômica n° 18.

Posto isso, a proposição padece de vício insanável que compromete
a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
li Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 744/2003.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Emiano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.800/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.800/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$83.924.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais em
favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.800/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.
• A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar a dotações orçamentárias do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais até o limite de R$83.924.000,00 (oitenta e
três milhões novecentos e vinte e quatro mil reais), para atender a
despesas:

- de custeio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a
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serem financiadas com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público, no valor de R$250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais);

II - decorrentes da majoração da alíquota da contribuição
previdenciária patronal, conforme disposto no § 1 0 do art. 28 da Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, alterado pela Lei
Complementar n° 79, de 30 de julho de 2004, a serem financiadas
com recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para
o corrente exercício, no valor de R$30.130.000,00 (trinta milhões
cento e trinta mil reais);

III - com pessoal e encargos sociais decorrentes do ingresso de
promotores de justiça, oficiais e técnicos aprovados em concurso
público, a serem financiadas com recursos provenientes do excesso
de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de
R$49.535.265,00 (quarenta e nove milhões quinhentos e trinta e cinco
mil duzentos e sessenta e cinco reais):

IV - com pagamento de pensão por morte, no valor de
R$4.008.735,00 (quatro milhões oito mil setecentos e trinta e cinco
reais), assim financiadas:

a) R$3.613.949,00 (três milhões seiscentos e treze mil novecentos e
quarenta e nove reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -;

b) R$394.786,00 (trezentos e noventa e quatro mil setecentos e
oitenta e seis reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público.

Art. 2 0 - 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.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Amadeu Tonon, Diretor-Presidente da

ICASA, pelo recebimento do Mérito Empresarial 2004 da
FEDERAMINAS (Requerimento n° 3.344/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação dos Moradores do Bairro
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Belvedere - AMBB - pela comemoração dos 25 anos de sua
fundação (Requerimento n° 3.345/2004, do Deputado Gustavo
Valadares);

de congratulações com a VDL Siderurgia Ltda. pelo 100 aniversário
de sua criação (Requerimento n° 3.379/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Guilherme Dorça, Diretor-Presidente
das Lojas Mig, pela inauguração de sua filial nesta Capital
(Requerimento n°3.381/2004, do Deputado Leonídio Bouças).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE NOVEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a 	LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 18/11/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 1 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.961
e 1.962/2004 - Requerimentos nos 3.585 a 3.591/2004 -
Requerimentos da Deputada Marília Campos e do Deputado Gil
Pereira - Comunicações: Comunicações da Comissão de Política
Agropecuária e da Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos:
Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Laudelino
Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Júlio - Questão de ordem - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil
Pereira; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.800/2004; aprovação -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia - Requerimento do Deputado Miguel
Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
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João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
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.

V Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

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

OFICIOS
Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastesia, Secretário de

Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos Projetos
de Lei n

o
s 1.873, 1.871 e 1.872/2004, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça encaminhados, respectivamente, pelos Ofícios
n

o
s 1.989, 1.990 e 1.991/2004/SGM. (- Anexe-se aos Projetos de Lei

n
o
s 1.873, 1.871 e i .872/2004.)
Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúdee Gestor do SUS-MG,

informando ter encaminhado o Ofício n° 1 .998/2004/SGM ao
Presidente da COPASA.

Do Sr. Carlos Fabiano Braga, Presidente do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETER-MG, solicitando
seja remetida a agenda de votação do Projeto de Lei n° 794/2003, da
Deputada Jô Moraes, que institui o Programa Acorda Maria.

Da Sra. Cida Gonçalves, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Ministério da Agricultura, acusando o recebimento
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do Requerimento n°3.191/2004, do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Alexander Bruno Alvarenga Tinelli e outros funcionários da
Escola Estadual Dr. Osmar Bicalho, de Cristais, solicitando apoio à
causa dos funcionários da Secretaria de Estado de Educação.

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°1.961/2004
Veda a cobrança, pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel,

de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza e a
qualquer título e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedada a cobrança, pelas concessionárias prestadoras

de serviços de telefonia fixa e móvel, de tarifa, taxa mínima ou
assinatura de qualquer natureza e a qualquer título, cobradas de seus
consumidores e usuários.

Parágrafo único - As concessionárias de que trata o "caput" deste
artigo somente poderão cobrar pelo serviço disponibilizado
efetivamente medido, mensurado ou identificado, ficando impedidas
da cobrança de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza
e a qualquer título.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei implicará na
aplicação, pelo órgão competente, das seguintes penalidades:

- advertência; e
II - multa, na forma do parágrafo único do art. 57, da Lei n° 8.078, de

11 de setembro de1990, não inferior a 5.000 UFEMGs (cinco mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

III - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
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que vier a substituí-lo.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
• Sala das Reuniões, novembro de 2004.
ii Leonardo Moreira
• Justificação: A Constituição Federal dispõe sobre tema de
indiscutível relevância, em seu art. 5°, inciso XXXII, assim como nos
arts. 170 e 175, entre outros, "in verbis":

"Art. 50 ................................
XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;" (Grifo nosso.)"
"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

V - defesa do consumidor;" (Grifo nosso.)
"Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único - A lei disporá sobre:
- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários; (Grifo nosso.)
III - política tarifária; (Grifo nosso.)
IV - a obrigação de manter serviço adequado".

'Como podemos observar, a legislação referente aos direitos e
defesa do consumidor é abrangente, assim como a responsabilidade
do poder público em legislar e regulamentar a questão.

A taxa mínima que o consumidor paga nas contas de telefone foi
criada há mais de 30 anos, para que se instalassem as plantas de
infra-estrutura desses serviços no País. Não se justifica que o
consumidor continue pagando a assinatura residencial do telefone fixo
ou celular já que a infra-estrutura já está concluída.

A EMBRATEL, uma das operadoras de telecomunicações do País,
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que faz DDD e DDI, cobra apenas pelo serviço que presta.
Nenhum cidadão brasileiro paga tarifa mínima à EMBRATEL.
Podemos também citar o caso do celular pré-pago, em que o usuário
paga apenas o que consumir.

A iniciativa vem ao encontro de antiga reivindicação dos
consumidores, que se vêem compelidos injustamente a pagar por um
serviço que não consumiram. Como o valor pago pela assinatura é
cobrado dos consumidores, independentemente de estes terem
utilizado ou não o telefone, as empresas (em uma manobra para
garantir seus lucros) concentraram a maior percentagem de aumento
nesse item, impedindo qualquer tentativa de economia por parte dos
consumidores. Para se ter uma idéia do absurdo a que se chegou,
basta dizer que, desde 1995, o valor da assinatura sofreu reajuste
superior a 4.000%.

Como se pode ver, se aprovada nos termos atuais, a iniciativa
legislativa tem o condão de sanar a injustiça praticada pelas
operadoras de telefonia, colaborando para a consagração de um
direito do consumidor, vale repetir, o de pagar apenas pelo serviço
que efetivamente consumiu.

Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação da
iniciativa em tela.

Assinatura básica da telefonia
O modelo tarifário da telefonia
O modelo tarifário adotado para a telefonia é o "preço teto". Esse

modelo foi apresentado como sendo capaz de controlar as tarifas de
um setor que opera sob condição de monopólio. Sabe-se que é papel
do Governo controlar os preços praticados sob essa condição. O
"preço teto" teria a função de controlar as tarifas, tentando exercer
sobre as tarifas efeitos semelhantes ao que a concorrência exerceria.
As tarifas ficariam dentro de nível condizente com a prática de lucros
normais por parte das concessionárias, ou seja, com a prática de
tarifas que não fossem excessivos. A fixação de índices de
produtividade a serem atingidos, ao lado da implantação da
concorrência, deveriam ter por efeito a obtenção de tarifas cada vez
mais baratas.

A promessa de tarifas mais acessíveis, feita no início do processo de
privatização, no entanto, não foi cumprida. Isso pode ser creditado a
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um conjunto de fatores. Como a concorrência não foi implantada,
os níveis tarifários dos serviços da telefonia fixa local, para o
consumidor residencial, têm sido determinados pelos limites da
política tarifária. As concessionárias, como qualquer empresa, buscam
maximizar seus lucros. O espaço de reajuste definido pelo "teto", no
entanto, tem se revelado muito confortável e benevolente para as
concessionárias, prejudicando os consumidores.

a) o poder discricionário
A cesta de serviços locais é composta pela habilitação, pela

assinatura básica e pelos pulsos. Uma vez fixado o índice de reajuste
- que o ente regulador, a ANATEL, determina, com base nos contratos
de concessão, como a inflação anual acumulada, medida pelo IGP-Dl
- cada concessionária pode escolher qual serviço poderá ter reajuste
de até 9% acima do IGP-Dl. O serviço selecionado para acolher o
maior aumento tem sido, de forma sistemática, a assinatura básica. A
habilitação, que é paga apenas uma vez pelo consumidor, tem sofrido
decréscimo. O pulso tem recebido reajustes bem abaixo da
assinatura. Apenas em 2003 os reajustes das tarifas da assinatura
básica e dos pulsos foram iguais, por exigência de liminar expedida
pela Justiça Federal. Ressalta-se que isso se deu dentro de um
ambiente de pressão da sociedade, do Ministério das Comunicações e
do Ministério Público.
• b) a utilização do IGP-Dl
hA utilização do IGP-Dl como índice inflacionário serviu para proteger

o investidor, mas tornou-se um fator impulsionador das tarifas, já que,
ao longo dos anos, tem sido sistematicamente maior que o IPCA,
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, e que
mede a inflação no varejo.

Alguns números
Evolução das tarifas - pulso e assinatura básica - 1998 a 2003
Variação acumulada
* - Os Gráficos referentes à variação acumulada foram publicados

na edição do "Diário do Legislativo" de 20.11.2004.
Essa prática ocasionou elevações consideráveis nos gastos dos

consumidores. Segundo o IBGE, os gastos com telefonia aumentaram
em mais de 600% entre 1995 e 2003, frente a uma inflação, medida
pelo IPCA, de 120%.
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Insatisfação dos consumidores
A insatisfação dos consumidores com os serviços tem se

manifestado no volume de reclamações junto aos organismos de
defesa do consumidor como o IDEC e os PROCONS. O número de
pessoas que procuraram o IDEC com problemas na telefonia foi 70%
maior em 2003 do que em 2000 (telefonia fixa: cobranças indevidas
(excesso de pulsos, serviços cancelados); linhas instaladas
indevidamente e dificuldade no cancelamento (Telefonica); Speedy
(reajustes abusivos e tentativas de alteração de contrato para os
novos planos); cobrança de assinatura mensal; prazo para cobranças
de ligações)

Prática abusiva
Observa-se que a assinatura é um valor que os consumidores

pagam, consumindo ou não o serviço. Essa prática é abusiva,
segundo explicita o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39
(limites quantitativos ao consumo). Ficam os consumidores, dessa
maneira, impossibilitados de praticar menores gastos, mesmo que não
gerem pulsos telefônicos.

Inclusão e exclusão social
A tarifa da assinatura está hoje, em torno de R$31,14. Esse valor é

mais de 10% do salário mínimo. Para a maior parte da população
representa uma barreira à utilização desse serviço essencial. Não se
justifica que as três "incumbents" estejam obtendo mais de 50% de
sua receita (Fonte: Teleco) com a arrecadação proporcionada pelas
tarifas da assinatura básica.

As três concessionárias de telefonia fixa possuíam, em dezembro de
2003, mais de três milhões de aparelhos desligados por falta de
demanda, ou seja, por falta de poder aquisitivo da população
brasileira.

O acesso à telefonia é um fator de inclusão social, tanto pelos
serviços de voz, como por ser pré-requisito ao acesso aos serviços da
Internet. As altas tarifas, da forma que estão sendo praticadas,
representam um grave fator de exclusão social ao impedirem o acesso
a esses serviços de parcelas expressivas da população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.962/2004

ii Declara de utilidade pública a Associação de São Gabriel do Brasil,
com sede no Município de Passos.

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

Gabriel do Brasil, com sede no Município de Passos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2004.
Marília Campos
Justificação: A Associação de São Gabriel do Brasil é uma

instituição civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e social,
com sede no Município de Passos, mas cujo trabalho social estende-
se a outros municípios mineiros, tais como o de Contagem e o de
Diamantina. A Associação é uma entidade de caráter assistencial e
educacional, que tem por principal finalidade desenvolver trabalhos
sociais, em sua maioria, com os jovens, ofertando-lhes a possibilidade
de aprendizado nas áreas de computação, oferecendo-lhes, ainda,
biblioteca pública e aulas de desenho e música. Apóia também outras
iniciativas sociais, como o pré-vestibular comunitário.

A entidade atende aos critérios estabelecidos em lei para a
declaração de utilidade pública. Além disso, pela relevância de seus
objetivos e pela preocupação em investir nos jovens mineiros,
solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
INc 3.58512004, do Deputado André Quintão, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor-Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam tomadas providências para pôr fim aos acidentes fatais que
vitimam principalmente trabalhadores de empresas terceirizadas. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 3.586/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Cledorvino Belini,
Superintendente da Fiat Automóveis S.A., pelo expressivo resultado
de 2.500.000 veículos exportados.
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N° 3.587/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Turismo com vistas a que seja feito
estudo técnico visando à criação do Circuito Carnavalesco do Centro-
Oeste para os municípios que menciona. (- Distribuídos à Comissão
de Turismo.)

N° 3.588/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Centro
Cultural Pró-Música de Juiz de Fora pelo recebimento do IX Prêmio
Carlos Gomes em razão da realização do Festival Internacional de
Música Colonial Brasileira e Música Antiga. (- A Comissão de
Educação.)

P4° 3.589/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Elcio Santos
Montese por sua nomeação para o cargo de Diretor-Geral do DER-
MG. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento n°
3.546/2004 nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.590/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar e ao Coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários,
com vistas a apuração de denúncia de abuso de autoridade por parte
de policiais militares no Município de Passos.

N° 3.591/2004, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, solicitando seja formulado voto de congratulações com o Sr.
Reinaldo Alves Costa Neto pela sua nomeação para o cargo de
Diretor-Geral do DEOP.

Da Deputada Marília Campos, solicitando não seja creditado em sua
conta corrente o valor correspondente à ajuda de custo - verba paletó
- 20 semestre 2004 - que integra a remuneração dos Deputados. (- A
Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gil
Pereira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária e da Deputada Maria Olivia.

rÃ'
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Rêmolo Aloise, Deputados e Deputadas desta Casa,
gostaríamos de dar algumas informações importantes, sobretudo
quanto à inclusão social e ao direito dos portadores de deficiência.

Ontem recebemos nesta Casa a visita de 40 alunos de escolas do
Ensino Médio, que fazem tratamento numa clínica de fonoaudiologia
na Av. do Contorno. Esses jovens deficientes estiveram aqui
exatamente para conhecer o trabalho do Legislativo e, na
oportunidade, comunicar-se com as lideranças e os funcionários desta
Casa. Sabendo que na Escola do Legislativo está havendo um curso
de intérprete de LIBRAS, tiveram o desejo de fazer-nos uma visita. No
início deste ano, a pedido de entidades de defesa dos deficientes,
tivemos a felicidade de solicitar que esse curso fosse incluído na
Escola do Legislativo e, por determinação da Mesa da Assembléia, foi
iniciado e tem dado resultados muito positivos. Famílias estavam
deprimidas devido aos sérios problemas de seus filhos que têm
dificuldade auditiva; entretanto hoje já podem se comunicar. Todos
esses alunos têm o desejo de continuar o curso de intérprete de
LIBRAS, podendo tornar-se intérpretes também. Por isso
protocolamos nesta Casa um projeto de lei, que já foi publicado no
"Minas Gerais", para que os órgãos públicos estaduais televisivos - TV
Assembléia e TV Minas - tenham intérpretes de LIBRAS em seus
programas. Essa é outra maneira de dar acesso aos deficientes
auditivos à comunicação no nosso Estado.

Além disso, gostaríamos de registrar que se encontra na Comissão
do Trabalho o Projeto de Lei n° 1.672/2004, de nossa autoria, que
estabelece a política da pessoa deficiente para o Estado, um estatuto
do portador de deficiência.
•Tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública nessa

Comissão, quando todos os segmentos de portadores de deficiência
física, auditiva, mental, cadeirantes, pudessem participar como
expositores e como debatedores, trazendo suas sugestões.

Esteve presente o Dr. Márcio Ferreira, da Coordenadoria de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de Belo
Horizonte. Foi ele o responsável por uma pesquisa na legislação de
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defesa da pessoa com deficiência, a qual durou mais de três anos.
Houve uma ampla discussão na elaboração desse projeto, o que
acarretou uma síntese dos direitos das pessoas com deficiência, para
facilitar as consultas. Também esteve presente o Dr. Flávio,
Coordenador do CAAD do Estado.

Após esse amplo debate, espero que ele seja aprovado, por
unanimidade, nesta Casa. E um tema que diz respeito a todos nós,
direta ou indiretamente, pois estamos ligados ao direito das pessoas
portadoras de deficiência. O projeto ainda está em construção,
portanto qualquer entidade que desejar contribuir poderá procurar os
membros da Comissão do Trabalho desta Casa.

Hoje, às 15 horas, no Palácio do Governador do Estado, haverá a
posse dos membros representantes da sociedade civil do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiências. Dessa forma, existem dois Conselhos: o Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiências, de Belo Horizonte, que é muito atuante; e o Conselho
Estadual. Tivemos a oportunidade de aprovar o projeto de criação
desse Conselho Estadual das Pessoas Portadoras de Deficiências. E,
agora, somos membros suplentes desse Conselho. O papel desses
Conselhos é unir esforços em defesa dos direitos dessas pessoas.

Existe uma ampla legislação, mas, na prática, estamos muito longe
de fazer com que esses direitos sejam respeitados. Ainda há muito
preconceito e muitas barreiras. A própria legislação existente não é
cumprida oficialmente.

Hoje, de manhã, participando de um debate pela TV Assembléia,
tivemos a oportunidade de fazer essas considerações. Mas gostaria
de acrescentar a esse debate algumas informações sobre a
acessibilidade ao transporte coletivo dessas pessoas. Uma das
grandes polêmicas é ainda a garantia da gratuidade nesse setor para
as pessoas portadoras de deficiências. Há quem defenda que
somente as pessoas com poucos recursos financeiros, ou seja, cuja
renda "per capita" seja inferior a um salário mínimo, podem usufruir a
gratuidade. Em Belo Horizonte, por meio da BHTRANS, isso já
acontece. Existe um convênio da Região Metropolitana de Belo
Horizonte com a BHTRANS para que essas pessoas portadoras de
deficiência auditiva, física, mental ou visual tenham passe livre em
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toda a região metropolitana. E a legislação que especifica os
critérios que definem quais são as pessoas que podem fazer jus a
esse direito.

Em Minas Gerais, ainda não há uma regulamentação ou uma lei que
garanta essa gratuidade. No Projeto de Lei n° 1.672, de nossa autoria,
havíamos previsto isso, mas houve uma emenda supressiva, na
Comissão de Constituição e Justiça, retirando os arts. 12 e 13,
suprimindo, assim, a possibilidade, se aprovado o projeto, dessa
gratuidade no Estado.
lEstamos lutando para que esses artigos voltem ao texto, porque,

atualmente, no que se refere a outras cidades que não fazem parte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, para que as pessoas com
deficiência garantam a gratuidade é preciso mandar toda uma
documentação para o Ministério dos Transportes em Brasília.
Passam, portanto, por uma burocracia, que dificulta muito às pessoas
que não têm condições de se movimentarem sozinhas e seus
acompanhamentos ter esse direito garantido.
IlFazemos, então, nesta Casa, o registro desses fatos importantes

para a defesa dessas pessoas que consideramos cidadãos e cidadãs
e que, portanto, têm que ter os mesmos direitos. Por terem essas
necessidades especiais, por terem deficiências, definitivas ou
temporárias, precisam que lhes seja garantido o direito de igualdade.
Por se tratarem de pessoas diferentes, a legislação também precisa
ser diferente.

Voltando à questão da acessibilidade, queremos dizer que se trata
de um ponto fundamental, tanto no que se refere à urbanização, no
tráfego,, nos prédios públicos e privados, como em qualquer outro
lugar. E preciso também pensarmos na comunicação, para que as
pessoas tenham condições de se comunicar por meio do método
braile ou da LIBRAS. Pedimos o apoio desta Casa, e já contamos com
ele, para que esse curso inicial para intérprete de LIBRAS possa ter
continuação e para que possamos dar essa contribuição a essa
causa.

Esta Casa, durante longos anos, tem apresentado vários projetos
importantes nessa área. Vários parlamentares têm dado a sua
contribuição, no entanto é necessário que possamos unir esforços
para que toda a legislação aprovada nesta Casa seja, de fato,
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exeqüível e respeitada. Esperamos que conste nos orçamentos
públicos municipais, estadual e federal recursos para adequação do
acesso aos prédios públicos. Que os planos diretores e de
urbanização tenham essa preocupação, a fim de que garantamos não
só no papel, mas também na prática, essas conquistas.

Sabemos que a nossa companheira Jô Moraes, que está nos
ouvindo neste momento, tem lutado muito para que os direitos de
todos os cidadãos sejam garantidos.

Esperamos que todos os Deputados, da nossa bancada e de outros
partidos, unam esforços, pois não se trata de uma bandeira partidária,
mas, sim, da defesa dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs deste
Estado e deste País. Assim, não podemos criar neste espaço nenhum
tipo de disputa que possa atrapalhar ou atravancar um avanço.

Esse nosso projeto, além de ser uma síntese de toda a legislação, é
um desejo de avanço, sobretudo na questão da gratuidade do
transporte coletivo público para todos no Estado de Minas Gerais.

Vejo aqui presentes os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ricardo
Duarte. Desde já pedimos o apoio da Comissão de Saúde, pois no
projeto há vários aspectos de defesa da saúde dessas pessoas.

Agradeço, mais uma vez, o apoio da Mesa e de todos os que
contribuíram para a execução desse curso.

Esse curso não se refere apenas a essas 15 pessoas que estudam
para se tornarem intérpretes, mas criou um espaço de debate nesta
Casa e no Estado de Minas Gerais. A imprensa procurou a Escola do
Legislativo para debater o assunto, exatamente porque vimos a
necessidade de os direitos das pessoas deficientes sair do papel e se
transformar em ações práticas dos órgãos públicos, da sociedade civil
organizada, dos sindicatos e das entidades. Só assim conseguiremos
construir a sociedade justa, fraterna e igualitária defendida por todos.
Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiras e mineiros, Sr.

Presidente, Deputadas e Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, inicialmente, parabenizo o coral da ASLEMG - gostaria
de tê-lo cumprimentado anteriormente, mas, com a correria na
Assembléia, quase não dá para ocuparmos a tribuna. 0 nosso coral -
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podemos dizer assim - realiza uma turnê, levando a arte, a cultura
e a história da música ao interior de Minas.

Em setembro, tive a grata satisfação de participar das duas
primeiras apresentações no Sul de Minas: em Cruzília, no sábado, e
em Caxambu, minha terra natal, no domingo. Fiquei feliz em estar ali
apreciando a música e crescendo, pois o coral, com a disciplina das
vozes, nos ensina muito. A suavidade e a harmonia falam muito ao
nosso coração. Quem dera todos os mineiros e mineiras tivessem a
oportunidade de participar de apresentações culturais, como as do
coral da ASLEMG, que esteve também em Monte Sião, Inconfidentes
e agora está em outras regiões. Parabenizo todos os funcionários da
Casa que participam do coral da ASLEMG.

Outro assunto se refere ao projeto, cujo teor foi vetado
integralmente, mas que finalmente se transforma em lei. Felizmente o
bom-senso imperou. Conversamos com o Governo e retiramos alguns
pontos que geravam equívocos, conseguindo assim derrubar o veto.
Essa lei busca defender a vida, o meio ambiente e o patrimônio
público e privado.

Há vários empreendimentos potencialmente poluidores e oferecem
riscos de acidentes, que, muitas vezes, não podemos evitar, como os
ocorridos em Cataguases e Macacos. Se não for possível evitá-los,
podemos pelo menos tentar diminuir as conseqüências, retirando as
pessoas que moram nos locais e o patrimônio público ou privado, para
que não sejam atingidos. Nossa intenção é impedir uma catástrofe.

O projeto de lei é simples; tramitou bem em todas as comissões.
Depois houve uma nota técnica do próprio Governo propondo

algumas alterações. Nós aceitamos, pois até enriqueceu o projeto.
Costumo dizer que é dessa maneira que devemos criar leis. Aliás, a
sua tramitação ocorreu durante um ano, ou seja, entrou em outubro do
ano passado e agora, finalmente, será promulgado como lei. Houve
participação em audiências que realizamos. Nas comissões foram
acrescentadas emendas de alguns Deputados. O próprio Governo,
por meio da Secretaria de Meio Ambiente, apresentou uma proposta,
acrescentando e melhorando o projeto.

Desejamos defender a vida do homem, o meio ambiente e o
patrimônio. De que maneira? O projeto obriga os empreendimentos a
elaborar relatórios de avaliação de risco ambiental. Aliás, todo
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empreendimento já deve ter isso. Para iniciar a operação do
empreendimento, há o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Depois
de tudo certo e de acordo, começa a funcionar; porém, após dois, três
e dez anos, não é feita a manutenção nem o acompanhamento,
favorecendo a deterioração e o surgimento de um acidente. Todo
empreendimento deve ter fiscalização, acompanhamento e
manutenção. Nesse ponto, essa lei contribui e ajuda.

As instituições municipais de meio ambiente, como, por exemplo, os
Conselhos de Desenvolvimento de Meio Ambiente dos municípios -
CODEMAs -, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Conselho de Políticas
Ambientais - COPAM -, o Ministério Público e a Assembléia
Legislativa poderão, a partir da promulgação dessa lei, requerer, com
exposição de motivos, o relatório dos empreendimentos que possuem
potencial de risco. Esperamos que essa lei obtenha frutos, porque
ouvimos a comunidade para criá-la. Não a inventamos. Pelo contrário,
surgiu de uma necessidade, pois muitos acidentes têm ocorrido.
Poderia até citar o exemplo de Cataguases e de Macacos. A única
dificuldade é que poderia trazer custos adicionais para os
empreendimentos. Aliás, foi o motivo do veto. Verificamos que não.
Todo empreendimento precisa de pessoas que o acompanhem e
façam a sua manutenção. Então isso é bom. Contribuímos até para os
empreendedores, os empresários e os empreendimentos privados e
públicos, ajudando a evitar acidentes que acarretem muitos prejuízos.
O que podemos fazer depois que o leite se derramou? Depois que se
rompeu uma barragem e se destruiu a natureza e até vidas, não há
retorno. Como naquele dia não foi possível tecer um comentário, achei
por bem explicar que esse é mais um projeto a favor da vida e do
meio ambiente.

Ontem realizamos uma audiência pública sobre a Faculdade de
Ciências Médicas. Vários alunos dessa faculdade estiveram aqui e
levaram ao Ministério Público uma representação. Graças a Deus
muitas fundações não fogem do objetivo para o qual foram criadas;
porém, é lamentável que algumas estejam falidas ou levando à
falência escolas tão importantes como a Faculdade de Ciências
Médicas. Foi muito angustiante verificar o que ocorre com a Fundação
Educacional Lucas Machado. Infelizmente nenhum representante veio
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aqui ontem. Aliás, está aberto para que compareçam, a fim de se
defenderem, apresentando provas e suas ponderações.

Senhoras e senhores, é importante que fiscalizemos - e procuremos
fazer com que as fundações dêem certo e tenham o seu objetivo
concretizado. Fazer com que a sociedade se organize é muito bom e
positivo.

Muitas delas são filantrópicas e usam o suado dinheiro público, que
deve ser bem aplicado.

Da audiência de ontem ficou a proposta de continuar investigando e
fiscalizando. Os alunos também sugeriram a instituição de uma CPI,
para que as fundações funcionem bem. Faremos um trabalho
proativo. Queremos que as fundações funcionem. Se passam por
dificuldades e o Legislativo pode ajudar, devemos ser cobrados. Mas
a corrupção não pode continuar, nem o desvio do dinheiro público.

Em terceiro lugar, queremos convidar a todos para a reunião
especial que realizaremos hoje, à noite, em homenagem aos 50 anos
dá Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil e aos 100 anos
da chegada ao Brasil da Congregação da Irmãs da Providência de
Gap, cidade francesa onde foi fundada.

Justifico por que fazer essa reunião na Assembléia. No âmbito
religioso, já celebramos essas datas, mas, em nome do poder público
e dos mineiros, queremos reconhecer a gratidão a todas as ordens
religiosas e congregações. São elas que compõem a Congregação
dos Religiosos do Brasil - CRB -, e lhes devemos nosso
aradecimento, assim como às Irmãs da Providência. A presença e a
ação dessas congregações são uma realidade no mundo, fazendo o
que, muitas vezes, é obrigação do Estado, da família e da sociedade.
As congregações têm feito muito nas áreas da educação, da saúde e
da promoção social. O que seria da educação em Minas, se não
fossem as congregações religiosas? Escolas e faculdades são frutos
produzidos pelo projeto humanístico e cristão; na área da saúde, há
escolas de formação; na área de promoção social, são acolhidas
crianças abandonadas, construídos orfanatos e asilos, etc. Tudo
obrigação do poder público, mas feito com tanto carinho por essas
congregações! Claro que a vida religiosa é uma opção, não só na
Igreja Católica, mas nas igrejas evangélicas e nas religiões não
cristãs, em que pessoas sempre se doam para o trabalho à
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comunidade. A vida religiosa no Brasil iniciou-se com a vinda dos
jesuítas, dos dominicanos e dos franciscanos; depois com as
congregações femininas.

Portanto convidamos a todos para fazer essa homenagem. Este é o
espaço institucional para reconhecer e agradecer às congregações
pelo que têm feito. Talvez façam o único trabalho que chega até o
povo, por meio das pastorais sociais. Já testemunhei situações em
que muitas pessoas se sentiam esquecidas até pelo Governo, e
somente a Igreja se lembrava delas. Justifico a realização dessa
reunião porque é nossa obrigação, como representantes do povo
mineiro, reconhecer e agradecer a elas esse trabalho.

Falo especialmente das Irmãs da Providência, que, há 100 anos,
chegaram ao Sul de Minas. Escolas e colégios espalharam-se por
todos os cantos da região e, depois, do Estado e do País. Hoje,
existem casas no Jequitinhonha, no Norte de Minas e em Mucuri,
onde se faz um trabalho maravilhoso.

Mais uma vez, convidamos os senhores e as senhoras que estão
nos acompanhando, os ex-alunos desses colégios para participar da
reunião e homenagear a sua congregação, sua ordem religiosa.
Refiro-me tanto às ordens contemplativas nos mosteiros femininos e
masculinos, às monjas beneditinas, como às de vida ativa, ou seja,
pastorais, faculdades e universidades, a exemplo da Universidade
Católica de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, temos os carmelos.
Refiro-me ainda aos Institutos São Tomás de Aquino e Santo Inácio,
que trabalham na formação das pessoas. Temos visitado casas de
religiosos e religiosas, onde é feito um trabalho com menores em
situação de risco, o que constitui obrigação do Estado; todavia, as
congregações estão realizando muito bem essa atividade, em parceria
com a Secretaria de Estado de Defesa Social.

A Assembléia Legislativa tem divulgado o trabalho feito pelos padres
amigonianos e pelos irmãos maristas. Sabemos que outras
congregações também têm feito esse trabalho. Justifico para que fique
bem claro que esse espaço político-institucional reconhece e valoriza
essas congregações. Agradecemos a todos pela atenção.
Encontraremo-nos aqui, às 20 horas. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Rêmolo Aloise, 1°-

Vice-Presidente desta Casa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
amigos da galeria, pessoal da TV Assembléia, assessores, meus
amigos e minhas amigas, volto a esta tribuna nesta tarde para trazer-
lhes algumas reflexões importantes e necessárias.

Em primeiro lugar, parabenizo o Deputado Laudelino Augusto pela
realização da reunião especial para homenagear a Congregação das
kmãs da Providência. Ao ter a idéia de fazer aqui, na Casa do povo
mineiro, essa homenagem, V. Exa. foi muito feliz. Somos gratos às
nossas Irmãs pelo muito que têm feito e fizeram ao longo da história,
particularmente em Itajubá, em Ouro Fino, no Sul de Minas, enfim, no
Estado e no Brasil. Tive orgulho e prazer de ter minha saudosa e
querida tia Irmã Serafina como membro da Congregação das Irmãs da
Providência. Por muito tempo, permaneceu em Itajubá, onde se
encontram seus restos mortais, especificamente no jazigo das
queridas Irmãs.

Saúdo V. Exa., Deputado Laudelino Augusto, a quem peço, de
pronto, compreensão, visto que não poderei comparecer a essa
importante reunião especial requerida por V. Exa., em virtude de
compromisso inadiável em nossa região. Desejo que momentos como
esse ocorram sempre, pois expressam a nossa gratidão ao povo
mineiro. Santo Agostinho afirmava que a gratidão é virtude esquecida
dos homens; todavia, não é para todos, pois, nesta Casa, V. Exa. fará
um gesto de gratidão. Fico muito feliz por isso e, mais uma vez,
parabenizo-o pela nobreza do seu gesto.

Agora, falarei de outro assunto. Agradeço a presença dos
caríssimos Deputados Doutor Ronaldo e Paulo Cesar no Sul de
Minas, ontem. Realizamos uma importante audiência pública na
cidade de Andradas, onde fomos discutir a questão do gás natural, do
gasoduto.

Recentemente, aprovamos o Projeto n° 1.855, de autoria do
Governador, em que se viabilizou a alienação das cotas da GASMIG
para o sistema PETROBRAS.

Hoje o gás natural é uma realidade e uma necessidade. Temos
acompanhado as ações efetivas desses projetos estruturadores,
comandado pelo nosso Secretário Wilson Brumer, a quem mais uma
vez cumprimento. O cumprimento é extensivo à sua equipe
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extraordinária, que tanto tem feito para o desenvolvimento
econômico de nosso Estado, particularmente por esse
importantíssimo projeto da GASMIG. Esse gasoduto, que beneficiará
a nossa região sul-mineira, sairá da cidade paulista de Lorena,
passando por Itajubá e Pouso Alegre, pela rota da Rodovia 459, e
chegará a Poços de Caldas, atendendo ao Município de Andradas.

Trata-se de um projeto de longo prazo. Ontem participamos de uma
audiência pública - onde estavam presentes pessoas de toda a região,
além de autoridades municipais e governamentais - em que
discutimos a viabilidade técnica e política desse projeto, cuja
realização já é uma marca da seriedade do Governador Aécio Neves
em provocar o desenvolvimento, fazendo com que a nossa indústria
se torne mais competitiva, mais atraente e mais econômica, para que
possa haver mais empregos, objetivo de todos nós.

Foi um longo debate, que contou com a presença do Dr. Antônio
Oswaldo Otávio Ferraz, que pôde nos brindar com os esclarecimentos
necessários, demonstrando que o projeto é uma realidade. Discutimos
o tempo para a realização desse projeto de canalização até Poços de
Caldas e, conseqüentemente, até Varginhha, que também pegará um
braço desse gasoduto.

Sabemos que o projeto é de longo prazo, mas ontem mesmo já
solicitamos a formação de uma comissão com todos os empresários
da cidade de Andradas e região, para que possamos fazer um
trabalho permanente de cobrança, demonstrando ao Governador, ao
nosso Secretário, à GASMIG, à CEMIG e à PETROBRAS sua
necessidade para a sobrevivência das empresas, particularmente do
pólo cerâmico de nosso Estado.

Andradas hoje detém mais de 30% da produção nacional do produto
cerâmico do Estado. Temos inúmeras indústrias já há longo tempo
instaladas, geradoras de mais de 2.500 empregos. Temos propostas
de novas instalações dentro do Município de Andradas, como também
em toda a região, buscando a concretização do gás natural.

Ontem fizemos uma discussão mais profunda, já que temos a
previsão do gás natural, para a cidade de Andradas, em 2008. Para
2010, temos previsão para Varginha, Deputado Carlos Pimenta, que é
votado nessa cidade e em Alfenas.

Sabemos que, ao longo do tempo, tudo isso ocorrerá, mas
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queremos abreviar esse tempo. Estamos acompanhando o
desenvolvimento e o progresso. Queremos gerar empregos. Sabemos
que muitas cidades do Estado de Minas Gerais, incluindo Sete Lagoas
e outros municípios, como Juiz de Fora, Montes Claros, Teófilo Otôni,
já têm essa linha extraordinária do desenvolvimento, o gasoduto.
Queremos abreviar a possibilidade da instalação o mais rápido
possível.

Agradecemos a presença da Comissão de Turismo, assim como a
recepção calorosa que tivemos ontem na cidade de Andradas, por
meio do Sr. José Soares, da Associação Comercial Industrial Rural de
Andradas - ACIRA -, na Câmara Municipal, pelo Vice, Ventureli, pelo
nosso Prefeito Ademir, pela Prefeita eleita Margô Piolli e por todas as
pessoas que estão envolvidas nesse processo audacioso e
inteligente. Não temos outra opção para recepcionar o nosso
desenvolvimento e o progresso, a não ser com o gás natural.

Ao aprovarmos esse projeto enviado pelo Governador já sabíamos
dos bons frutos. Temos a certeza de que o projeto não será bom
apenas para o Sul de Minas, mas também para outras regiões do
Estado, tendo em vista a necessidade do gás natural e do gasoduto
para nosso Estado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo o Deputado e a
Comissão de Turismo pela iniciativa louvável. E importante a
antecipação do gasoduto para a cidade de Andradas, no Sul de
Minas. Essa cidade tem um grande parque de cerâmica e é a maior
produtora de vinho do Estado de Minas Gerais.

O gás natural possibilitará o desenvolvimento e atrairá empresas,
porque se trata da fonte de energia mais barata e que polui menos.
Temos de procurar fontes de energia que não prejudiquem o meio
ambiente. Ficamos felizes ainda com a possibilidade da compra das
ações da GASMIG. Essa parceria com a PETROBRAS possibilitará o
gasoduto para o Triângulo, o que também é uma reivindicação antiga.
O Pontal e o Alto Paranaíba há muito tempo também reivindicam essa
obra.

O gasoduto da região do Triângulo virá de São Carlos, em São
Paulo, passará por Uberaba e depois irá para a cidade de Uberlândia.
Essa fonte de energia é barata, polui menos e atrai empresas,
gerando mais empregos e renda. 0 Deputado pode contar com o
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nosso apoio na Casa para que haja a antecipação do gasoduto
também para o Sul de Minas.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Antes de
continuar nosso pronunciamento, quero saudar e registrar com muita
alegria a presença do nosso querido Deputado Mauro Lobo, de longo
mandato, que tem prestado na Casa relevantes serviços ao povo
mineiro. Teremos agora a felicidade de tê-lo como Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o
nosso IPSEMG.

Faço parte do conselho e do fundo de pensão do IPSEMG e posso
testemunhar o trabalho incansável que tem hoje o nosso caríssimo
amigo Deputado Mauro Lobo, à frente do nosso Instituto. Desejo que
V. Exa. continue a sua caminha extraordinária para, com certeza,
garantir o que o IPSEMG merece. Sua gestão no IPSEMG será
sempre bem vista pela Assembléia. Saúdo V. Exa. com muita alegria
e muita honra.

Antes de finalizar, falando ainda de Andradas, quero manifestar
nosso agradecimento aos Deputados Federais Geraldo Tadeu e Dr.
Carlos Mosconi, que lá estiveram e participaram efetivamente dessa
ampla discussão na audiência. Ainda hoje encaminharemos um
requerimento para a criação de uma comissão especial para estudar a
viabilidade de antecipação da instalação do gasoduto na nossa região
sul-mineira.

Tenho a certeza de que essa bandeira será de todos os Deputados,
porque temos compromisso com o desenvolvimento de Minas Gerais
e particularmente de nossas regiões.

Com grande alegria, quero ainda convidar os caríssimos
companheiros desta Casa para a instalação, amanhã, em minha
querida cidade natal, Ouro Fino, de mais uma Vara da comarca.
Quero repartir com todos os senhores esse grande prêmio. Hoje,
emenda de nossa autoria apresentada ao Projeto de Lei
Complementar n° 17, encaminhado pelo então Governador Itamar
Franco, recebeu aprovação unânime desta Casa, o que possibilitou a
instalação da nossa Vara naquela comarca.

Contaremos com a presença de altas autoridades, várias do
Judiciário e do Ministério Público. Será um prazer tê-los na minha
querida terra natal.
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Quero afiançar mais uma vez a nossa imensa satisfação de

participar de processos relevantes relativos às discussões em nossa
comissão, às audiências públicas. No dia 30 deste mês, teremos uma
importante audiência pública para discutir a crise da bataticultura no
Sul de Minas Gerais. Sabemos que hoje a fonte geradora de emprego
e de renda nessa região tem sido a bataticultura, que alavanca
grandes recursos de desenvolvimento e garante emprego a milhares
de pessoas.

Há pouco tempo, tivemos uma importante reunião com o nosso
Secretário Silas Brasileiro e vários segmentos de todo o Sul de Minas,
representantes da ABASMIG, discutindo as suas preocupações em
relação à bataticultura. Também recentemente o Sul de Minas teve
participação efetiva na França, quando vários membros tiveram a
oportunidade de conhecer de perto as novidades do mercado da
bataticultura, as técnicas que estão sendo introduzidas.

Ao saudar todos os bataticultores, quero convidá-los para essa
audiência, que, com certeza, contará com a presença de vários
segmentos e buscará incrementar o comércio da batata no Sul de
Minas. Isso constitui, sem dúvida alguma, fonte geradora, não de
recurso, mas de emprego. Temos de buscar recursos junto aos
Bancos e aos órgãos capazes de dar sustentação à bataticultura.

Essas são as nossas considerações. Caros colegas, tenho a certeza
de que sempre estamos buscando ações efetivas de grande
magnitude. De uma forma ou de outra, todos os senhores, nesta
Casa, têm acompanhado e trabalhado incansavelmente, não para a
nossa região, mas para o Estado de Minas Gerais. A Assembléia
Legislativa tem dado testemunho extraordinário disso, por sua
responsabilidade, pela nossa assessoria, pelo nosso corpo técnico
presente nas comissões, a fim de contribuir muito para o nosso
processo de cidadania, resgatando e garantindo os legítimos direitos
do povo mineiro.

Fico bastante feliz, neste momento importante de encerramento do
ano, em que são apresentadas muitas ações. Hoje mesmo tivemos
audiências públicas e participamos de ações efetivas nesta
Assembléia. Agradeço a paciência de V. Exa. e felicito a todos.

- Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, estamos ocupando mais uma vez esta tribuna para,
primeiramente, cobrar do Presidente Deputado Mauri Torres a
instalação da CPI do licenciamento da Mina Capão Xavier. Hoje, mais
que nunca, estamos revoltados com a ação do Governo do Estado,
com a não-instalação da CPI e com o aumento dos juros, pelo Banco
Central, para beneficiar os banqueiros deste País e os internacionais.
Não há nenhum motivo em nossa economia para esse aumento.
Estão saqueando o Brasil, tanto o nosso minério como a nossa
economia.

Vemos isso acontecer passivamente. O Presidente Lula precisa
explicar à Nação o porquê do aumento do juros. Muita gente pode
dizer que 0,5% não faz diferença porque não chega no bolso do
trabalhador. Porém, faz diferença na macroeconomia. De ontem para
hoje, nossa dívida aumentou cerca de R$8.000.000.000,00. Eis a
diferença.

O Presidente do Banco do Brasil cai, e, no outro dia, os juros
aumentam. Ele não explicou o motivo da saída. Ele saiu porque usava
os mesmos instrumentos de outros Governos, inclusive os do Governo
do Estado de Minas, contratando consultorias a preço de ouro. Em
Minas, um Secretário diz que ganha R$5.200,00, mas tem consultores
ganhando até R$80.000,00. Razões como essa motivaram a queda do
Presidente do Banco do Brasil.

Parece que o povo brasileiro está hipnotizado, e o movimento
sindical está paralisado. Tudo acabou no Brasil. Apenas seis homens
do Banco Central, que não sabemos quem são, manipulam os juros e
a nossa economia. Falam em nome do povo brasileiro. Dizem que os
juros precisam aumentar para cobrir a inflação. Talvez não conheçam
o País, pois várias montadoras e empresas grandes financiam bens
de consumo sem juros, em até oito pagamentos. Por que aumentar os
juros que o Governo paga? Não são os juros que o Governo recebe.

Já tivemos inúmeras lutas contra esse sistema que impera no Brasil.
Estão saqueando nosso País e o minério de ferro de Minas.
Assistimos, passivamente, ao que a Vale do Rio Doce faz com o País,
apoiada pelos Governos Federal e Estadual.

Nosso Presidente, por ordem do Palácio, não autoriza a instalação
da CPI da mina Capão Xavier. Eles têm a certeza de que houve
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falcatrua na Secretaria de Meio Ambiente e de que as licenças
foram concedidas por imposição do poder econômico, e não por
critérios técnicos como tentam alegar. Desrespeitaram uma lei
aprovada por esta Casa.

Vemos, passivamente, vender ao Estado, vender ao País. Com o
minério de ferro, ocorre o mesmo que na época do Ciclo do Ouro no
Brasil, especialmente em Minas Gerais. Os ingleses e portugueses
levaram todo o nosso minério e ouro, e não tivemos como reagir.
Estão saqueando o País. Digo isso para ver se despertamos o povo e
os políticos.

Onde está o movimento sindical? Onde estão os que gritaram contra
Fernando Henrique e Itamar Franco? Hoje, tiveram um aumento de
1,8%. Há dez anos, o Governo do Estado não dá um aumento. Todas
as lideranças sumiram, calaram-se, estão na moita. Queremos
chamar o povo para voltar a discutir; por isso começamos um grande
movimento no PMDB, partido que começou as lutas sociais,
posicionou-se contra a ditadura e defendeu este País. Esse mesmo
PMDB também está calado. No próximo sábado, queremos levantar
essa voz. Convido todos os Deputados, independentemente de
partido, para que participem conosco do início do movimento para
salvar o País.

Temos a certeza de que o PMDB voltará às ruas, defenderá o povo,
lutará contra o FMI e discutirá com a população o aumento abusivo
dos juros, que beneficiam apenas os banqueiros. Voltaremos às ruas
e chamaremos os sindicalistas, não só aqueles que delegaram, como
também os que desejam defender os trabalhadores, o nosso Estado e
o nosso País, que está sendo saqueado no Governo Lula. E preciso
que haja uma explicação para o aumento abusivo dos juros, que
beneficia apenas os grandes grupos econômicos financeiros, que
compram títulos da dívida pública e títulos do Governo, ganhando de
16% a 17,25% de juros ao ano.

Para melhorarem a economia e frearem a inflação, os Estados
Unidos reduziram os juros para 1% ao ano. O americano, para ganhar
o que ganha no Brasil, precisa de um investimento de 15 anos, pelo
menos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
cumprimento-o por seu coerente pronunciamento. Sempre que V. Exa.
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usa a tribuna, fala com o coração. O PMDB, partido de que gosto e
a que pertenci quando fui Vereador em Montes Claros, tem um
passado de história, tradição e luta; porém, gostaria de ver o PMDB
fora do Governo Lula, conforme fez o PDT.

Fomos responsáveis pela eleição do Presidente Lula no segundo
turno, O PDT foi um dos sustentáculos, estando ao seu lado e
oferecendo credibilidade ao Governo. Após três meses, constatamos
que o PT não estava trilhando o caminho que sempre pregou, pois
houve distanciamento de suas ideologias. O PT se rendeu à força do
capitalismo, e integrantes foram expulsos do partido. No PT, há
pessoas que ainda possuem idealismo, fazendo com que a população
acredite no partido; porém outra parte se distanciou da realidade e do
povo.

Creio que uma cópia de seu pronunciamento deveria ser enviada
aos figurões do PMDB de Brasília para que despertassem. Concordo
em gênero, número e grau com o que V. Exa. está pregando. Essa
turma de Brasília deveria adotar a linha que V. Exa. .defende, mas,
infelizmente, não quer largar a teta do poder. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Reconhecemos que há dificuldades no
PMDB, mas mudaremos isso, uma vez que cinco Governadores do
Sul do País estão levantando essa bandeira.

Não queremos fazer oposição por fazer, pelo contrário, queremos
dar governabilidade ao Lula.

Tenho a certeza, Deputada Jô Moraes, de que o Presidente não
deve ter dormido ontem à noite e hoje não deve ter conseguido tomar
café nem almoçar, pois deve estar angustiado, ao ver que perdeu o
controle da economia, do Banco Central, onde fazem o que querem
para atender ao mercado internacional. Tenho a certeza de que o Lula
está angustiado, porque com ele convivi e participei de diversos
movimentos.

Certamente não era isso o que queria para seu Governo e precisa
do apoio do PMDB, de um PMDB fora do Governo que possa
enfrentar o Banco Central e discutir com o Banco do Brasil e o
mercado internacional. Para tal, precisamos de maior independência,
pois sabemos como funciona o Governo e como pressionam os
Ministros, pois isso faz parte do jogo. Por isso estamos lutando,
Deputado. V. Exa. participou conosco daquele encontro histórico do
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PMDB em Brasília. No próximo sábado, teremos uma reunião em
Belo Horizonte e, no dia 5, uma reunião extraordinária do PMDB na
Assembléia, em que ouviremos nossas bases. Queremos estar fora
do Governo, não para provocar sua ingovemabilidade, porque isso
seria uma irresponsabilidade do nosso partido, já que estaríamos
acabando com o País e ajudando a entregá-lo, como estão fazendo,
mas sim para dar-lhe governabilidade e trazer de volta a discussão da
inclusão social, que não será possível apenas com a doação de
R$95,00 à população carente. Teremos a inclusão social quando
dermos emprego e renda à população. Só assim poderemos dizer que
estamos incluindo os mais necessitados.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Antônio Júlio. Quero concordar com V. Exa. como membro
da Bancada do PMDB, uma das mais unidas desta Casa, motivo pelo
qual somos respeitados,

O PMDB de Minas Gerais está pregando sua independência, para
que o partido, em nível nacional, possa dar o apoio necessário ao
Presidente Lula, que tem sido enganado pelos puxa-sacos de Brasília,
que estão comendo as diárias do Governo e que, todos os dias,
Deputado Rêmolo Aloise, dizem ao Presidente que tudo está indo às
mil maravilhas, que a grama está verdinha e que o povo tem emprego.
Eles vão para seus Estados nos fins de semana, tomam uísque e
vinho caro nas costas do Presidente Lula.

O PMDB tem alertado sobre isso. O povo brasileiro está pobre e tem
sofrido muito. Com independência, e não com oposição, como V. Exa.
mesmo disse, vamos trazer o apoio necessário e teremos segurança
para apontar os dedos para os puxa-sacos que estão mamando nas
tetas do Governo Federal.

Deputado Antônio Júlio, o Presidente Lula hoje é maior que o PT.
Ele é o único homem capaz de cortar as tetas desses vagabundos
que atrapalham o Governo. E o nosso partido levantará essa bandeira
e apontará os responsáveis: "Este aqui está abusando do Presidente.
Aquele ali está roubando do Governo". Apontará também alguns
membros do próprio partido. Pude ver, em nossa reunião, quando
lavávamos a roupa suja, homens ilustres do PMDB, que ocuparam até
mesmo a Presidência da República, serem vaiados por defenderem ali
interesses pessoais.
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Vamos lavar nossa roupa suja no próximo sábado, aqui, na

Assembléia Legislativa, e apontar os dedos para membros do próprio
partido que estão querendo mamar nas tetas do Governo Federal.
Vamos dizer-lhes que basta de interesses pessoais. Vamos olhar os
interesses coletivos do Estado de Minas Gerais e da Nação brasileira.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Deputado Rogério
Correia, algumas informações da CEMIG fizeram doer o meu coração.
Lutamos tanto para impedir a desverticalizaçâo e a venda da CEMIG!
Depois que está sendo desverticalizada, está usando um instrumento
que não podemos aceitar, ou seja, postes de madeira, sob a
justificativa de economia. Na época em que essa Companhia mais
utilizou esses postes, tivemos os maiores apagões no interior do
Estado. Dizendo que precisa economizar, buscando custo mais baixo,
está utilizando postes de madeira novamente, retornando ao início da
era da iluminação pública em nosso País.

Precisamos voltar a discutir sobre a CEMIG. Lutamos muito contra
essa desverticalização e a venda da empresa, que sofreu a maior
corrupção já vista em 14 anos de mandato. Essa negociação foi
abafada, pois muitos levaram dinheiro daqui, como na venda do
CREDIREAL e do BEMGE, que até hoje não foi explicada. Deputado
Carlos Pimenta, a nossa geração pagará essa dívida. A situação da
CEMIG tem de ser revista. E o PT tem de nos ajudar. Esta Casa
precisa voltar a levantar a bandeira para impedir que seja
concretizada a desverticalização, embora, de quatro e de joelhos,
tenha aprovado a legislação que tanto combatemos. Graças a Deus,
fui o único que votou contra, porque liderei o movimento contra a
desverticalização. Não mudei de idéia. Hoje, mais que nunca, sou
contra. Tenho a certeza de que estava correto, porque pretendem
entregar a distribuição e a transmissão da CEMIG para grupos
organizados no próprio Governo. Vocês verão isso em um prazo de
tempo muito curto.

Precisamos voltar a defender o nosso povo, pois esses que estão
comprando as nossas empresas não têm nenhum compromisso com
o País, e muito menos com o Estado. Eles apenas têm compromisso
com os recursos financeiros e com os lucros. Isso foi o que aconteceu
com a Southern. Graças a Deus e ao apoio até desta Casa, o
Governador Itamar Franco conseguiu cancelar o negócio e mandar os
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bandidos para fora, impedindo a venda de Fumas, que o
Presidente Fernando Henrique desejava. Iniciamos esse movimento
nesta Casa, mas, infelizmente, não vemos o PT, que tanto lutou
conosco, nem os movimentos sindicalistas levantando essa voz e
essa bandeira. Precisamos discutir o problema do endividamento
interno do Governo de Minas Gerais, porque informa que está
gerando déficit, mas, todo mês, fica devendo ao Governo Federal
R$100.000.000,00, que representam R$1.200.000.000,00 de
acréscimo em nossa dívida em todo final de ano.

Essas lutas serão as do PMDB. Temos a certeza de que levaremos
alguns companheiros do PT, que estão sem saber o que fazer, pois
foram os baluartes da nossa luta. Creio que estarão com o PMDB
nesse novo momento. Voltaremos a discutir as questões para nos
libertarmos do FMI, do capital internacional, dos banqueiros que estão
saqueando o nosso País e da Companhia Vale do Rio Doce, que está
saqueando o minério de ferro e a riqueza de Minas Gerais e de outros
Estados. Para isso, precisamos voltar a falar com o povo. Assim,
tenho a certeza de que os Governos Federal e Estadual entenderão
esse grande movimento que se inicia no sábado, do nosso grandioso
PMDB, que foi o único partido a enfrentar os problemas e a ajudar
este País a crescer.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, lerei um fax muito
importante para Minas Gerais, principalmente para a minha cidade de
Montes Claros, enviado pela Sra. Maria Salete de Souza Nether,
Diretora da Superintendência Regional de Educação da minha cidade.
(- Lê:)

"Sr. Deputado, temos a grata satisfação de comunicar a V. Exa. que
acontecerá, no dia 25/11/2004, às 10h30mim, no Palácio do Planalto,
em Brasília, a solenidade de entrega do Prêmio Jovem Cientista do
Futuro, 1° Lugar, ao aluno Magno Ivo Silva Santos, da Escola
Estadual Dr. Carlos Albuquerque, em Montes Claros, que desenvolveu
pesquisa com o título Alimentação e Informação: Solução para a
Fome."

É importante darmos conhecimento a todos desse prêmio porque
quem recebeu o primeiro lugar no concurso Jovem Cientista do Futuro
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é um aluno jovem que está fazendo seu curso numa escola
estadual no Bairro Maracanã da cidade de Montes Claros. Gostaria de
valorizar e cumprimentar aqui o esforço desse jovem estudante, que,
mesmo cursando uma escola estadual de um bairro pobre, periférico
de Montes Claros, conseguiu tal prêmio, mostrando que vale a pena
acreditar e esforçar-se. Mostra também, Sr. Presidente, a qualidade
do ensino público em Minas Gerais. No passado, nosso Estado já
esteve no 1° lugar em qualidade de ensino público. Depois, por falta
de interesse e outros motivos, Minas Gerais decaiu para o 5 0 ou o 60
lugar; caminha, agora, a passos rápidos, tentando recuperar esse
estágio de excelência, de educação fundamentada em cima do
esforço dos nossos professores e alunos. E importante que nossa
Secretária de Educação possa entender que não existe nada mais
importante do que o investimento em educação. Temos a obrigação
de investir em educação. O Governador Aécio Neves tem que ter em
mente que nosso Estado precisa, urgentemente, alcançar o 1 1 lugar
em investimentos na educação para que os esforços dos nossos
professores possam ser reconhecidos, para que nossas escolas
sejam modelo. Temos que construir as escolas que faltam e reformar
as que aí estão, preocupados com os milhões de alunos que
freqüentam o ensino público no Estado. E por isso que ficamos felizes
com essa notícia.

Gostaria de cumprimentar o Magno Ivo Silva Santos, do Bairro
Maracanã de Montes Claros, sua família, seu pai, sua mãe, seus
irmãos, seus colegas, seus professores e sua escola, urna escola
espetacular, que tem dado demonstrações de seriedade, de aplicação
dos seus recursos com coerência. Com todas as dificuldades, essa
escola se transforma hoje em uma escola referência em nível
nacional. Ficam meus cumprimentos ao jovem aluno da Escola
Estadual Carlos Albuquerque de Montes Claros, ao povo de Montes
Claros por esse prêmio alcançado. Que isso sirva de exemplo para os
mestres, para os governantes e principalmente para os milhões de
jovens que estudam em escola pública, que, graças a Deus!, têm a
oportunidade de mostrar sua competência!

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção também
para um projeto de lei de nossa autoria, que tramita nesta Casa. Já
passou pelas comissões técnicas e pediria a V. Exa. que o colocasse
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em pauta para que possa a ser apreciado. Esse projeto de lei cria o
pré-vestibular da UNIMONTES. A UNIMONTES é uma grande
universidade, a única universidade estadual que temos, e esse pré-
vestibular mantido pela UNIMONTES vai prémiar os alunos que são
egrégios da rede pública estadual. Não concordo com essa reserva
sistemática de vagas existente em nossas universidades, o Estado
tem que dar condições ao aluno de ter acesso a uma educação de
bom nível e a um cursinho que vai levá-lo à faculdade. Para o próximo
vestibular de Medicina na UNIMONTES, para 50% das vagas
regulares que surgiram, haverá uma concorrência em torno de 250
candidatos por vaga.

Então é impossível que um aluno, vindo da rede pública estadual,
possa concorrer com aqueles alunos que freqüentam bons cursinhos
pagos.

A única maneira democrática de propiciar o ingresso do aluno da
rede pública em nossas universidades é dando-lhe um ensino bom,
numa escola de bom nível.

Nesse caso, insisto em que o nosso projeto venha à pauta, a fim de
que possamos criar o cursinho pré-vestibular mantido pela
UNIMONTES para alunos pobres, egressos da rede pública estadual,
para que tenham igualdade de condições para disputar as vagas na
UNIMONTES e em todas as demais universidades do Estado. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação das seguintes propostas de ação legislativa,
por guardarem semelhança com outras em tramitação: da Proposta de
Ação Legislativa n° 329/2004 à Proposta de Ação Legislativa n°
321/2004; da Proposta de Ação Legislativa n° 359/2004 à Proposta de
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Ação Legislativa n° 355/2004; da Proposta de Ação Legislativa n°
361/2004 à Proposta de Ação Legislativa n° 357/2004; das Propostas
de Ação Legislativa nos 362 e 364/2004 à Propostade Ação
Legislativa n° 360/2004; da Proposta de Ação Legislativa n° 367/2004
à Proposta de Ação Legislativa n° 366/2004; e da Proposta de Ação
Legislativa n° 380/2004 à Proposta de Ação Legislativa n° 353/2004.

Mesa da Assembléia, 18 de novembro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 3.590/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e

3.591/2004, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 21 a Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, do Requerimento n° 3.449/2004, do
Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira solicitando

a retirada de tramitação do Requerimento n° 3.574/2004. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o requerimento.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

1.800/2004, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$ 83.924.000,00 ao Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais, em favor do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais. 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.

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,
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o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Rêmolo Aloise, Vice-
Presidente desta Casa e Presidente desta reunião ordinária;
Deputados e Deputadas presentes; senhoras e senhores
telespectadores da TV Assembléia, o assunto que me traz à tribuna é
a segurança pública do Estado.

Faço parte da Comissão de Segurança Pública. Existe um gargalo
proclamado, que é exatamente a ausência de vagas nas
penitenciárias. O Governo do Estado nos deve explicações acerca
dessa ausência de vagas, mesmo porque os recursos já chegaram e
as penitenciárias ainda não estão prontas.

Antes de entrar nesse assunto, comentarei o pronunciamento feito
pelo Deputado Antônio Júlio e o aparte do Deputado Leonardo
Quintão, com críticas ao Governo Federal.

Parece-me evidente que o Brasil precisa, para crescer ainda mais,
ter condições de poder voltar a baixar os juros, a taxa SELIC, que
sofreu novo aumento; ter condições de fazer isso sem que haja risco
de retomada muito grande da inflação. E necessário, no entanto, que
os juros caiam, porque isso é importante para o País. Por outro lado, é
preciso também que o País dependa cada vez menos do FMI, com a
perspectiva de não assinar novo acordo com o órgão. Isso está posto
nos nossos horizontes, o que significará um avanço muito grande. Nas
três últimas décadas, sempre assinamos acordo com o Fundo, e
finalmente, depois de tanto tempo, o Brasil conseguirá ter um grau de
independência, em relação ao FMI, que nunca teve. E evidente que
isso é fruto da política econômica do Governo. Se não é, ainda, a
independência que queremos e a que o Brasil precisa, já demonstra
um avanço. E preciso também que o Brasil consiga fazer com que o
superávit primário não seja tão grande e que dele se possa, por
exemplo, retirar o gasto com estrutura, que é o que o Presidente Lula,
do ponto de vista internacional, tem defendido.

Portanto, são metas que o próprio PT tem, mas que o Governo
Federal não pode, simplesmente, realizar por decreto, se não houver
condições política e econômica para serem feitas. Nesse sentido, a
preocupação do Deputado Antônio Júlio é também a nossa, qual seja,
fazer com que o Brasil tenha uma independência cada vez maior
frente ao FMI, se possível uma independência completa, não
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assinando novo acordo. Tudo indica que não será assinado, o que
diminuirá o superávit primário, baixando, com isso, a taxa de juros.
São três pontos fundamentais do avanço do Brasil rumo ao
crescimento econômico. São metas do nosso partido - continuam
sendo -, são do Governo Lula, que procura, exatamente, construir
uma saída e, conseqüentemente, condições melhores para a situação
econômica, política e social do Brasil. Esse Governo vem trabalhando
para que isso aconteça.

Estamos seguindo, rigorosamente, desde o início do Governo, uma
das preocupações levantadas pelo Deputado Antônio Júlio. Estamos
falando do processo de privatização do País. Isso foi estancado. As
nossas empresas estatais, que vinham, no Governo neoliberal do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo entregues ao capital
financeiro internacional, às empresas ligadas ao capital internacional,
estão sob outra política, que não essa referida.

A CEMIG, citada pelo Deputado Antônio Júlio, permanece nas mãos
do Governo do Estado graças à intervenção dos setores nacionalistas,
desde o Governo passado. Hoje isso permanece. A desverticalização
não pode ser confundida com privatização. Aliás, por aprovação desta
Assembléia Legislativa, de iniciativa do Governador Itamar Franco - fui
o relator da matéria -, houve a proibição de qualquer privatização, a
não ser que aprovada por 3/5 desta Casa e, depois, submetida a
"referendum" popular. Há um impedimento claro, fruto do trabalho da
própria Assembléia Legislativa, de qualquer processo de privatização
da CEMIG. A Deputada Jô Moraes apresentou emenda, já aprovada
nesta Casa, que faz o mesmo com a GASMIG, garantindo que essa
empresa não seja privatizada, mesmo que o Governo neoliberal de
Aécio Neves ou outro possa querer fazê-lo.

Então, essas preocupações, apresentadas pelo Deputado Antônio
Júlio, são nossas também. Fico contente que S. Exa. as tenha.
Gostaria que o conjunto do PMDB as tivesse.

O discurso do Deputado Antônio Júlio me fez lembrar, em alguns
aspectos, o nosso combativo PSTU ou até o novo partido que está
sendo formado pela nossa também combativa Senadora Heloísa
Helena, o Partido do Socialismo e da Liberdade - PSOL.

Quem sabe o Deputado Antônio Júlio poderá ser um representante
desse setor que ainda não está representado neste parlamento
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mineiro? Esclareço que também temos essas preocupações. Cabe-
lhe bem representar o PSTU e o PSOL. Caso ele abandone o PMDB,
será uma pena, pois haverá uma grande perda. Queremos que o
PMDB, juntamente com o PT e o PL, ajudem o Governo Lula a
transformar o Brasil. Tenho certeza de que o Deputado Antônio Júlio
nos ajudará a elucidar as preocupações apresentadas.

O Deputado Leonardo Quintão precisa dizer-nos quem são os
vagabundos que estão mamando nas tetas do Governo. Ele disse que
há vários vagabundos, mas não apontou quais são. Sei que eles não
são do PT. Se essas pessoas estão vinculadas ao seu partido, e ele
está revoltado com isso, que aponte os nomes para que o Governo
Lula possa expulsá-los. Falar apenas, e não nomear os vagabundos e
quais são as tetas, não faz bem à democracia brasileira, pode tratar-
se apenas de verborragia, sem responsabilidade de realizar uma
crítica sincera.

Sr. Presidente, colegas Deputados, o assunto que me trouxe a esta
tribuna refere-se à segurança pública no Estado de Minas Gerais. Há
tempos, denunciei a má administração dos recursos públicos federais
destinados à construção de penitenciárias no nosso Estado. E fácil
demonstrar que tenho razão em denunciar, porque, no caso, não se
trata de verba destinada pelo Governo Lula. Em 2002, o Governo
Fernando Henrique Cardoso destinou essa verba ao Fundo
Penitenciário Mineiro - FUPEM. Naquela época, o Governo Federal
encaminhou recursos suficientes para a construção de sete
penitenciárias, a saber, as penitenciárias de Uberaba, Vespasiano,
Muriaé, Formiga, Santa Luzia, Três Corações e Patrocínio. Esse
convênio foi assinado entre o Governo Itamar Franco e o Governo
Federal. A verba para a construção dessas penitenciárias chegou em
julho de 2004, no final do Governo Itamar Franco. Portanto, não havia
condições de se construírem as penitenciárias até o final do Governo,
ficando a empreitada para o Governo Aécio Neves. Creio que o
dinheiro ficou no caixa do Fundo Penitenciário.

Segundo fontes do Governo Aécio Neves - não revelarei quais, pois
pode haver demissões -, o dinheiro saiu do Fundo na época do
Governo Itamar Franco. Não creio que isso tenha ocorrido, pois o
dinheiro chegou em julho. Ele deve ter sido gasto com outros
interesses do Governo Aécio Neves, mas as fontes dizem que o
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dinheiro saiu do Fundo Penitenciário para o caixa único do Estado
ainda na época do Governo Itamar Franco. Não sei. Precisaremos
investigar. O fato é que o Governo Federal enviou todo o recurso
combinado no convênio para a construção das penitenciárias. Para se
ter uma idéia, o Governo Federal repassou R$3.177.205,80 para a
penitenciária de Uberaba.

O Governo do Estado deveria dar uma contrapartida de
R$794.000,00 para a construção da penitenciária de Uberaba. Com
esse dinheiro dever-se-iam criar 255 vagas. Esse dinheiro chegou no
final do Governo Itamar Franco. Aliás, o dinheiro que chegou era
suficiente para a construção dessa penitenciária. Chegou um dinheiro
nas penitenciárias de Vespasiano, Muriaé, Formiga, Santa Luzia, Três
Corações e Patrocínio, respectivamente para a criação de 143, 255,
255, 200, 255 e 255 vagas. Essas deveriam estar prontas, pois esse
dinheiro chegou aos cofres por meio do Fundo Penitenciário. Além
disso, havia a assinatura de convênio sobre qual seria a contrapartida
do Estado.

Em julho de 2004, o Ministério da Justiça nos enviou um relatório
sobre o valor construído em cada uma delas. Em Uberaba, apenas
26% das celas foram construídas. Aliás, 100% já deveriam ter sido
construídas. Não há nenhuma cela pronta, mas somente uma carcaça
na penitenciária. Possuo as fotos da penitenciária de Vespasiano.
Solicitei à minha assessoria que lá fosse para verificar a sua situação.
Há apenas duas pessoas que tomam conta do que foi erguido -
basicamente, a fachada da penitenciária. Não se criou vaga nenhuma.
Já deveriam ter sido criadas 143 vagas. Em Muriaé, pelo que consta
no documento do Ministério da Justiça, das 255 celas necessárias
para abrigar os presos, apenas 9,65% foram construídas. Em
Formiga, Santa Luzia, Patrocínio, Três Corações, respectivamente,
apenas 31%, 36%, 32% e 28% foram construídas.

A maioria das sedes penitenciárias estão com as obras paralisadas.
O Governo do Estado finalmente procurou responder alguma coisa
por meio do jornal "Estado de Minas", com o seguinte título: "União
segura verba de Minas", O Governador Aécio Neves evidentemente
não explica porque a União segura verba de Minas. A União não
segura verba de Minas por maldade, mas sim porque o TCU não
permite que a envie para o Fundo Penitenciário, já que não se prestou
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conta. O dinheiro enviado para cá não foi utilizado para a
construção das penitenciárias.

O Sr. Luís Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social, diz
que o Governo Aécio Neves optou por iniciar as obras. Isso me faz
pensar que o dinheiro estava lá, e o Dr. Itamar Franco o deixou no
Fundo. Então, o Governo Aécio Neves decidiu iniciar as obras. Para
isso, gastaram-se, até o momento, R$5.000.000,00. Mais tarde,
segundo ele, as obras foram paralisadas porque o projeto não era
bom.

Deputado Antônio Júlio, o Governo Aécio inicia as obras, mas, de
repente, as paralisa porque acredita que o projeto não é bom. Os
R$20.000.000,00 já haviam sido enviados. Onde ficaram os
R$15.000.000,00? O Sr. Sapori respondeu que os outros
R$15.000.000,00 enviados pelo Governo Federal em 2002 estão em
caixa e serão adicionados a um outro. Em qual caixa? O caixa do
FUNPEMG ou o caixa único?

Alguém acredita que R$20.000.000,00 ficaram, desde 2002,
guardados no Fundo Penitenciário?

O termo aditivo é para fazer mais celas para abrigar mais presos.
Por que o Governo não foi construindo as penitenciárias e, ao término
do que foi acordado com o Governo Federal, se quisesse ampliá-las,
que o fizesse por meio de termo aditivo, criando mais vagas?
Precisava paralisar as obras? Ninguém vai acreditar que o Governo
simplesmente paralisou as obras porque não quis mais o convênio e o
projeto de obras que ele próprio havia iniciado, para, depois,
simplesmente pedir um termo aditivo e ficar esperando para retomar
as obras.

O Governo ficou apertado com a posição do Ministério da Justiça de
não enviar mais recursos para o Fundo Penitenciário. Não que o
Ministério da Justiça não quisesse fazê-lo, mas o Tribunal de Contas
da União, em relação a Fundo Nacional Penitenciário, não permite
que verbas sejam repassadas se há inadimplência. O Governo do
Estado está inadimplente, por isso as verbas para o Fundo
Penitenciário não têm vindo.

O Ministro da Justiça esteve aqui outro dia. O Governador Aécio
Neves, talvez por não estar avisado, foi pouco educado e reclamou
com o Ministro que as verbas do Fundo Penitenciário estavam em
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atraso e que exigia seu repasse. O Ministro da Justiça é um
cavalheiro e sabe das boas relações do Presidente Lula com o
Governador Aécio Neves. Por isso saiu sem responder, até para que o
Governador não passasse por um vexame público. Ele não disse que
o dinheiro não veio porque as obras não foram feitas, porque a parte
do Governo do Estado não foi alocada para a construção das
penitenciárias; e, mais do que isso, não disse que a verba destinada à
construção das penitenciárias não havia sido gasta dessa forma e que
por isso a União não pode enviar mais verbas enquanto o Governo do
Estado não cumprir sua parte no convênio.

E o que tem acontecido, exatamente no gargalo da questão da
segurança pública do Estado, com os presídios, onde a ausência de
vagas é grande. O Deputado Adalclever Lopes sabe que os policiais
civis são obrigados a tomar conta de presos em celas superlotadas,
em vez de cumprir sua função de polícia judiciária e polícia técnica,
contribuindo com a inteligência no combate ao crime. As celas ficam
abarrotadas com risco de surtos de meningite, porque o Estado não
teve a responsabilidade na construção dessas vagas.

Estas fotos mostram o que foi feito em Vespasiano até hoje, onde
143 celas deveriam ter sido criadas, pois a verba federal veio em
2002. No entanto, só existe a fachada, as celas não foram
construídas. Não há obra nenhuma sendo construída. As celas
poderiam estar sendo construídas pelo menos desde 2003,
desafogando o sistema penitenciário mineiro.

Trago essa denúncia e procurei fazer uma audiência pública para
que o Governo do Estado respondesse a essa questão na Comissão
de Segurança Pública, mas nenhuma autoridade do Governo do
Estado compareceu, nem o Secretário de Defesa Social, nem o
Subsecretário de Penitenciárias, ninguém do Departamento de Obras
Públicas veio esclarecer o que aconteceu com esse recurso. O
Deputado Sargento Rodrigues marcou nova audiência pública para o
dia 20 próximo.

Solicitei ao Ministério da Justiça todos os dados relativos ao que
está acontecendo com os convênios. O Deputado Antônio Júlio vive
dizendo que quer ajudar o Governo. Por incrível que pareça, também
quero. Nossa intenção é verificar o que podemos fazer. Se ajudarmos
o Governo, estaremos ajudando o Centro Penitenciário de Minas
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Gerais, que está um caos. Todavia, quero que o Governo nos diga
o que está acontecendo. Dessa forma, junto ao Governo Federal e ao
Tribunal de Contas da União, poderemos fazer com que o Estado de
Minas Gerais deixe de ser inadimplente em relação ao Fundo, para
receber mais verbas. Não queremos ficar como o Governador,
choramingando, lamentando a falta de verbas e esquecendo sua
inadimplência com o Fundo Penitenciário.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogério
Correia. Confirmando o seu raciocínio, todos sabem que fui o único
Deputado a enfrentar problemas com a construção de uma
penitenciária. Na época, a Igreja Católica, a Prefeitura de Pará de
Minas e• algumas escolas eram contrárias à construção. Em plena
campanha eleitoral, fizeram passeata, mas não recuei. Algo sempre
me deixou em dúvida. Enfrentamos muitos problemas. O Prefeito
chegou a fazer valetas para não deixar os caminhões chegarem à
construção. Aliás, ele está sendo processado por isso, foi indiciado
pela Policia Federal. Houve vários entraves durante a construção
dessa penitenciária.

Deputado Rogério Correia, o que V. Exa. está dizendo me chamou a
atenção. Na época, a Secretária era Angela Pace, que lutou muito e
conseguiu os recursos. Seriam construídas quatro penitenciárias, com
250 vagas em cada uma. No entanto, o que mais me assustou foi o
fato de, depois, a própria Secretária ter praticamente dobrado a
capacidade do presídio, sem que tenha construído nem sequer um
metro a mais. Apenas fez alguns beliches de cimento por um valor
três vezes maior que o inicial. O Governo tem de esclarecer esses
fatos. Já tentei obter informações, mas não consegui. No discurso,
tratava-se de 400 vagas, mas o presídio não cresceu nem sequer um
metro. Nem mesmo a caixa d'água e a rede de esgoto aumentaram.

Deputado Rogério Correia, graças a Deus, isso serve de exemplo
para todos nós. A construção a que me referi funciona conforme a
programação do Governo. Lá existem 398 vagas. Agora, com a
rebelião ocorrida aqui, em Belo Horizonte, quiseram superlotá-la, mas
o Juiz da Vara de Execuções não permitiu. Lá se pratica uma forma
de ressocialização dos presos. A escola, a indústria, o serviço médico,
psicológico e psiquiátrico funcionam muito bem. No entanto, além de
sua capacidade ter dobrado, não foram construídas as unidades de
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Vespasiano e de Santa Luzia. Os recursos destinaram-se à
conclusão da penitenciária de São Joaquim de Bicas e de Pará de
Minas.

Como se vê, a capacidade, que era de 250 presos, passou para
400. Estou arredondando os números, mas essa penitenciária possuía
realmente 396 ou 398 lugares. E preciso dar essas explicações. Para
construir uma penitenciária, é preciso ter, primeiro, coragem, peito e
vontade. Caso contrário, isso não será possível, como aconteceu em
Vespasiano e em Santa Luzia, visto que o poder político não permitiu.
O Governo não teve coragem para bancar a construção dessas
penitenciárias, por isso estamos sofrendo com a situação das cadeias
públicas de Belo Horizonte.

Está na hora de o Governo dar explicações a respeito desses
valores. Por que a mudança de cela individual para dupla triplicou o
valor de toda a obra? Esse fato merece, realmente, uma explicação do
Governo. Talvez seja por isso que não há dinheiro para dar seqüência
a outras obras já iniciadas. Para complementar seu raciocínio, citarei
um exemplo recente. Refiro-me à Penitenciária Pio Canedo, em Pará
de Minas, que está funcionando muito bem. No entanto, é necessário
que o Governo explique por que ela custou três vezes mais que o
preço original.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Antônio Júlio, peço-lhe que
preste atenção em alguns dados. Quanto à construção da
penitenciária regional de Uberaba, a previsão era de 255 vagas. O
valor total era de R$3.971.000.00, arredondando, R$4.000.000,00,
para a criação dessas 255 vagas. O percentual executado até julho de
2004 foi de apenas 26%. Toda a parte do dinheiro do Governo Federal
já havia vindo. O Governo do Estado teria de dar uma contrapartida de
R$794.000,00. Mesmo que não o fizesse, cerca de 80%, 90% da obra
já devia estar pronta.

O Governo do Estado solicitou ao Governo Federal R$3.128.000,00
a mais para criar 141 vagas. Vejam bem: parou a obra, que estava
executada em apenas 26%, pediu mais R$3.100.000,00 do total de
R$3.900.000,00, que era o necessário para construir toda a
penitenciária, com 255 vagas. Em vez de construir, simplesmente
paralisou o processo e pediu mais R$3.1 00.000,00. Depois, disse que
parou a obra porque esse valor não veio. E evidente que não há
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justificativa para serem criadas 141 vagas.

Esse o projeto de Uberaba, agora vejam quanto a Muriaé. Para essa
cidade, o mesmo valor: R$3.971.000,00.

• Deputado Antônio Júlio (em aparte) - E o mesmo projeto.
• Deputado Rogério Correia - Para 255 vagas. Ele pediu mais

R$4.305.000,00, mais que o total dela, para construir mais 141 vagas.
Estou para dizer, tenho fontes, que o Governo Federal não aceitou

essa solicitação de aditivo porque o aditivo era também para construir
mais beliches, como V. Exa. citou no caso de Pará de Minas, e não
para ampliar penitenciária. Por isso, o Ministério da Justiça não
aceitou.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Tem de haver uma
explicação, Deputado Rogério Correia. E preciso coragem para tratar
do problema do sistema prisional do Estado. E necessário sair do
discurso e ter coragem de enfrentar, inclusive, as ações políticas
contrárias.

Fica a dúvida: serão necessários mais R$4.000.000,00 para fazer 80
beliches, se não me engano, porque não são 143?

O Deputado Rogério Correia - Foram pedidos 141.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Tenho a impressão de que

se trata do mesmo projeto, já que é igualzinho ao de Pará de Minas.
O Deputado Rogério Correia - Então, deve ter sido o mesmo

problema.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Para 255 presos. Lá eles

dobraram, fizeram o beliche em cima e aumentaram a obra em
praticamente R$6.000.000,00.

Essas explicações precisam ser dadas, porque não estamos
fantasiando. O acontecido é real. Foi há pouco mais de um ano e
meio, quando concluímos a Penitenciária Pio Canedo.

O Governo já tem propostas, dentro do PPP, de algumas empresas
que se propõem a construir e a instalar as penitenciárias, com um
preço muitas vezes menor do que se está propondo nessa
construção. O Governo não tem que se omitir quanto a essas
informações. Como já dito, queremos ajudar a resolver o problema
penitenciário. Para resolver, é preciso coragem. Não se pode ficar
apenas no discurso, dizendo "estamos criando mais 1.200 vagas".
Não foi construída nenhuma penitenciária, apenas fizeram
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modificações. Onde caberiam 6 presos, dentro da própria Lei das
Execuções Penais, em 6m, passaram para duas, e já estão propondo
que passe para 3, em cada cela. Então, teríamos 2m 2 por preso.
Esses valores precisam ser esclarecidos, o mais rápido possível, para
que o Governo tenha até tranqüilidade para continuar a construção
das penitenciárias.

O Deputado Rogério Correia - A imprensa é muito benevolente com
o Governador, ele fala, e eles escrevem. O anúncio foi feito assim:
"Minas terá mais 4.701 vagas prisionais". Esse anúncio é do "Minas
Gerais". Some-se a isso, o beliche, como o Deputado Antônio Júlio
está colocando, mais as vagas do dinheiro que já havia vindo do
Governo Federal. Ele põe tudo na conta dele. E impressionante. Ele
gosta de fazer propaganda com o esforço dos outros. Isso é próprio
do nosso Governador Aécio Neves. Fico encabulado pela capacidade
que tem de fazer isto: comemorar o esforço dos outros como se dele
fosse. Deveria clarear as questões.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Venho aqui, como membro do PMDB, fazer coro com
o Deputado Antônio Júlio, no que diz respeito à nossa atuação. Queria
até chamar atenção, Deputado Rogério Correia, de V. Exa., quando
disse, ao Deputado Antônio Júlio, que o PMDB precisava fazer coro.
O PMDB faz coro com o Deputado Antônio Júlio.

Toda a nossa bancada estadual viajou de Minas a Brasília para
pedir o imediato afastamento e a entrega de cargos ao Governo
Federal. O PMDB quer ajudar o Governo Lula em sua política
econômica e em toda a área social, mas se colocando na oposição. O
PMDB precisa fazer oposição porque o poder sem oposição torna-se
cego e ditador. E isso o que está acontecendo com o Ministro José
Dirceu e com o Presidente Lula. Precisamos que o PMDB volte, sim, a
ser o MDB, com a sua força - e com muito mais o que sempre fez em
sua base.

Minas sempre foi pioneira. No próximo sábado, na sede do partido,
faremos uma nova reunião com o Presidente Michel Temer e com os
Governadores que estarão em Minas, para que tomemos a posição de
nos afastar imediatamente do Governo Lula.

Deputado Rogério Correia, os parlamentos estaduais e federais têm
de ter coragem na área da segurança pública, 0 Pe. Antônio Vieira,
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no "Sermão da Sexagésima", disse que palavras sem ação são
como armas sem bala. Atroam, mas não ferem". Além das palavras,
temos de ter coragem para mudar a segurança pública no Estado.

Os nossos cidadãos hoje estão se tornando prisioneiros em suas
próprias casas, e os bandidos estão soltos. Defendemos, o tempo
todo, os direitos humanos, pois precisam existir, essencialmente para
as vítimas.

A inclusão social deve ser feita porque os presos são parte da
sociedade. Eles cometerem crimes e precisam ser ressocializados,
mas, em primeiro lugar, a sociedade deve ser protegida. Temos de
mudar a Lei de Execuções Penais imediatamente. Tudo o que V. Exa.
disse, os investimentos federais e estaduais estão indo para o ralo, a
fundo perdido, porque não sei se o sistema penitenciário de hoje
ressocializa alguém. Precisamos de penas mais duras. Hoje os
bandidos, a cada dia, têm maior sensação de impunidade. Muito
obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado Deputado Adalclever Lopes.
Essa é outra discussão polêmica. De fato, a ressocialização não está
dando certo no atual sistema de presídios no Brasil. Não concordo
com a afirmação de que penas mais duras resolveriam o problema.
Acho que se deve pensar em formas de as penitenciárias permitirem
que de fato as penalidades sejam cumpridas. Em outra oportunidade,
poderemos discutir essa matéria.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Concordo com V. Exa.
Deputado Rogério Correia. Esse debate travado pelo Deputado
Adalclever Lopes precisa ser feito para que se identifiquem os meios
mais eficazes. Não quer dizer que esteja no bolso de alguém uma
mágica que resolva o assunto. O mundo ainda não conseguiu resolver
esse problema. Há experiências riquíssimas, como a APAC, modelo
que tem recuperado condenados em número extraordinário. Investir,
talvez, seja uma das opções.

Em relação à questão de passar ou não os recursos do Governo
Federal, primeiro é bom registrar que realmente V. Exa. tem razão. O
ex-Governador Itamar Franco não governou bem. Durante quatro
anos, disse aqui que ele não prestou serviços ao Estado de Minas
Gerais.

Ele não governou como deveria. Além de não ter feito, o pouco que
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fez, fê-lo mal: trouxe o problema para o Governador Aécio Neves.
Isso foi em 2002. Em 2003, o Governo Federal repassou 4,4 milhões,
mas nada foi encaminhado para a construção de penitenciárias. Quer
dizer, o recurso foi repassado, mesmo havendo dificuldade na
prestação de contas do Governador Itamar Franco.

Em relação à questão do sistema penitenciário - um pouco do que
disse o Deputado Antônio Júlio -, a decisão do Governador Aécio
Neves é de verdadeiramente gerar 6.384 vagas no sistema penal. Isso
deverá ocorrer até o final do seu Governo. Até agora, não conseguiu
avançar quanto queria. Além da dificuldade do Governo Federal em
repassar os recursos previstos, há outro grave problema: todos
querem segurança, todos querem que se construam presídios, desde
que longe das suas casas. Talvez devêssemos inventar uma mágica,
como acorre nos filmes de ficção científica, e construir presídios no ar.
Assim, ninguém reclamaria.

Precisamos encontrar soluções para os problemas, não um
desculpar-se e dizer que o outro é culpado. O problema é grave. E
muito difícil encontrar um local para a construção de um presídio. Se
ficarmos parados, analisando cada conta, e não repassando os
recursos necessários ... Estou de acordo: se há suspeita de
superfaturamento, temos de investigar imediatamente, apontar os
responsáveis, fazer a planilha e apresentar a prestação de contas.
Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Somos a favor de
que se investigue, e o Governador Aécio Neves quer que se
investigue também.

Se os recursos federais não estão sendo repassados e se a
desculpa for apenas uma firula contábil, a situação fica difícil. Se o
Governo Federal não acreditar que o Governo do Estado fará seu
trabalho com qualidade e, como o povo mineiro acredita, que é correto
e está fazendo uma administração belíssima em nosso Estado, se
começar a julgar que aquela construção não é boa ou foi muita cara,
não chegaremos a lugar algum. Teremos apenas desculpas para que
o recurso não seja repassado.

Volto a dizer: o Governador Aécio Neves tem tratado essa questão
com muita seriedade, e todos os caminhos estão sendo buscados
para se viabilizar o que nunca foi feito em Minas Gerais. Essas
dificuldades precisam ser superadas. Todos nós devemos querer
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resolver esse problema, utilizando cada um o seu espaço político.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Concordo com V. Exa. Não se deve usar de uma firula contábil para
não se repassar recursos. A questão é muito séria: vagas em
penitenciárias, o que hoje significa o gargalo da segurança pública,
como disse. No caso, não se trata de firula contábil. De fato, as verbas
vieram, mas as penitenciárias não foram construídas. O Estado pediu
um termo aditivo, que não foi aceito, exatamente porque o recurso
encaminhado era suficiente para a conclusão da obra. Fontes do atual
Governo demonstram que a verba repassada ao fundo penitenciário,
em 2002, foram desviadas para outra finalidade. Cabe ao Governador
Aécio Neves e aos seus Secretários afirmar se isso acorreu em 2002
ou depois. Isso não foi esclarecido. O Governador não pode acobertar
outro, devendo ter a coragem de dizer o que de fato ocorreu. O
Secretário disse que foram investidos R$5.000.000,00, mas não fala
se do dinheiro do próprio Tesouro, e os outros 15... Então, a obra foi
paralisada, porque passou a discordar do projeto, depois de a
construção ter sido iniciada, e a reivindicar um tanto a mais.

Essa reivindicação não foi permitida pelo próprio Tribunal de Contas
da União, pois se trata de repasse antes da prestação de contas. Esse
não é um problema do Ministério da Justiça.

Não sei se o Governador Aécio Neves sabe o que houve. E preciso
que seu Secretário nos diga se isso foi na época do Itamar Franco,
possivelmente apertado com o pagamento de empreiteiras e o 130
salário, ou se com o próprio Aécio Neves, talvez apertado pelos
mesmos motivos. O fato é que o Governo Federal não pode repassar
para essas penitenciárias, porque o Estado está inadimplente em
relação a elas. Podemos ajudar, se soubermos qual é o problema.

Hoje, o Governo Aécio Neves anuncia o pagamento do décimo-
terceiro em dia como se fosse uma conquista dos trabalhadores. Essa
é uma obrigação do Governo, que não pode esconder o tratamento
dado ao funcionalismo público. Há muito tempo, esperamos as tabelas
salariais, principalmente a da educação. Eu, a Deputada Jô Moraes,
os Deputados Laudelino Augusto e Padre João já cansamos de falar
sobre isso.

E uma vergonha o Estado pagar um piso salarial de R$212,00 a
uma professora. Há complementos como um abono aqui, outro ali, e
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uma parcela de remuneração complementar para se chegar a uma
bagatela de pouco mais de R$400,00. Agora, um piso menor que o
salário mínimo? Praticar esse piso e comemorar o pagamento do 130
salário em dia é achar que o funcionalismo é os usuários do serviço
público irão engolir isso como um grande feito do Governador.

E preciso que Aécio Neves envie, com urgência, as tabelas salariais
prometidas. Vários planos de carreira já foram aprovados. São dois
anos de Governo, e nenhum reajuste. Podem alegar que o Governo
Lula também ainda não repôs as perdas salariais; entretanto, deu
aumento, fez concurso e reajustou, ainda que não tenha conseguido
atingir os patamares que o servidor merece. Ou seja, mostrou esforço;
é, portanto, outra concepção de trabalho com o serviço público.

O Governador não reajustou e mantém os planos de carreira sem as
prometidas tabelas. O caso da professora é emblemático. Que o
Governador durma com esse barulho, porque é difícil, para o servidor,
dormir com essa migalha, paga a quem deveria receber, pelo menos,
uma satisfação! Lógico que isso interfere no problema da segurança,
porque não há escola pública que agüente educar com o atual salário
pago ao professor. Relaciono a segurança pública com a questão
social.

Se não valorizarmos o sistema educacional de Minas Gerais,
continuaremos a construir penitenciárias, agravando-se o problema da
segurança pública. Somos a favor de se investir na educação e no
Bolsa-Família, para que gastemos menos com construção de
penitenciárias. E esse o remédio de que precisamos, para que haja
melhoria no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores, solicitei a palavra pelo art. 70 para
dar continuidade à discussão levantada pelo Deputado Rogério
Correia.

A Assembléia indicou o Deputado Wanderley Ávila para preencher a
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas e indicará mais um.

MUN
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Trata-se de uma oportunidade para fazermos uma discussão

maior a respeito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E
o momento de começarmos a debater para encontrar melhores
alternativas para esse órgão. Por duas vezes, fui Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa,
deste Poder Legislativo, que tem a competência fiscalizadora, e nunca
conseguia o apoio daquele Tribunal. Fazíamos a fiscalização na
Comissão, mas em questões que exigiam uma auditoria, que é
competência do Tribunal de Contas, que tem o aparelho necessário
para tal, nada conseguíamos.

Hoje esse órgão é visto como um local para onde enviar as pessoas
que já estão cansadas de disputar mandatos e já fizeram uma longa
caminhada na vida pública, enfim, alguém em fim de carreira, como se
fosse um prêmio de consolação, Deputado Laudelino Augusto.
Entretanto considero-o importantíssimo dentro do Estado. Ele pode
coibir e minimizar o nível de corrupção existente. Mas, para tal, é
preciso que os auditores sejam concursados, e o Tribunal exerça seu
papel com enfoque técnico e contábil, em vez de político. A
mentalidade e a experiência políticas são muito importantes, pois a
administração pública é bastante complexa e nela a sensibilidade
política é fundamental, mas elas devem estar fundamentadas em
aspectos técnicos.

As discussões feitas sobre o Tribunal de Contas limitam-se às
questões: Quem vai para lá? Quem não vai para lá? E hora de a
sociedade discutir esse órgão no Estado. Por exemplo, existe uma
distorção no País, pois o Tribunal de Contas possui sete Conselheiros,
independentemente do tamanho do Estado. O Acre tem sete
Conselheiros, assim como Minas Gerais, que tem 853 municípios. Há
que pensar em uma proporcionalidade.

Há ainda outras questões: Por que o Conselheiro precisa ter um
mandato vitalício, Deputado Padre João? Precisamos discutir uma
periodicidade para o Tribunal de Contas. Precisamos ter um Tribunal
de Contas mais ágil para auxiliar a Assembléia Legislativa em sua
competência fiscalizadora.

Essa discussão precisa ser feita. A pessoa que vai para lá tem que
ter vontade de modificar a situação existente. Não podemos eleger
alguém para dar-lhe um prêmio de consolação por estar em final de
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carreira. Isso não pode acontecer. O Tribunal é um órgão
extremamente importante, e as pessoas mais jovens, com maior
dinamismo e mais garra, conseguiriam fazer alguns avanços no
Tribunal.

A discussão está sendo mal conduzida. Esta Casa precisa realizar
um debate antes de afirmar se é "a", "b" ou "c", senão não
discutiremos as questões de fundo. O Deputado Laudelino Augusto
tem dito que gostaria de discutir essa questão. Digo que estou de
acordo. Quem sabe não deveríamos promover uma reunião especial
ou instalar uma comissão para discutir mais a fundo essas questões?
Precisamos discutir isso, senão trocaremos seis por meia dúzia, e
ficará "como dantes no quartel de Abrantes".

Em relação à questão penitenciária, percebemos que a gravidade do
sistema se inicia desde a sua construção, pois ninguém deseja um
presídio em sua cidade e, muito menos, em seu bairro. Então, há
somente um caminho: construir pequenos presídios, como se
recomenda, em cada município. Cada sociedade deve
responsabilizar-se pelos seus delinqüentes, incautos e transgressores.
Não podemos nos descuidar do problema, julgando tratar-se de um
assunto de menor importância. O Deputado Antônio Júlio disse que,
quando foram construir um presídio em Pará de Minas, houve uma
reação muito grande. A sociedade não está completamente errada
quando age assim. Precisamos avançar nesse modelo de
recuperação do transgressor. O problema penitenciário no Brasil é
socioeconômico e até racial. Então, a sociedade não pode fazer de
conta que isso não é verdade. E necessário promover uma discussão.
Por que não podemos avançar nos modelos que têm dado certo,
como o APAC, que envolve a própria sociedade na recuperação dos
seus transgressores? Esse modelo tem proporcionado resultados
extraordinários e elevado substancialmente o nível de recuperação,
mas a sua implementação é mais lenta, pois há de mobilizar a
sociedade. Nem por isso esse modelo deve deixar de ser incentivado.

Há também o modelo tradicional de sistema penitenciário. Enquanto
os Governos continuarem transferindo as suas responsabilidades ou
se justificando por não enviarem os recursos, a sociedade sofrerá.
Quem deixou de cumprir a prestação de contas e tem relação com o
desvio de recursos deve ser responsabilizado e penalizado. Não
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podemos penalizar a sociedade mineira por isso, ou seja, porque
um governante anterior descumpriu a legislação. Não podem justificar-
se dizendo que não enviaram recursos porque o Governo anterior fez
isso ou aquilo. Se houve superfaturamento e desvio, esta Casa
poderá entrar nessa questão. Podemos instalar uma CPI ou uma
Comissão Especial, mas não podemos punir a sociedade de Minas
Gerais porque, no passado, fizeram algo.

O Governador Aécio Neves apresentou um projeto belíssimo.
Deputado João Leite, em média foram criadas 700 vagas em cada

governo. O Governador entrou quente e está trabalhando para criar
6.384 vagas. Mas não dá para fazer tudo sozinho. Ele precisa da
participação, dos recursos destinados a Minas Gerais pelo sistema
penitenciário, pelo Fundo Penitenciário Nacional. Essa é a questão
que precisa ser discutida. Não dá para dizer que houve uma firula
contábil, um descuido, um desvio e que a sociedade pode ser
penalizada por isso. Não tem sentido. Se existe alguma coisa errada,
vamos descobrir quem errou, onde houve o erro e punir aquele que
errou, mas não o Estado de Minas Gerais. Concedo aparte ao
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. V. Exa. sempre tratando de assuntos da maior relevância para
Minas Gerais. Do seu breve pronunciamento, pudemos tirar questões
importantíssimas para o nosso Estado.

Inicialmente gostaria de tratar de uma questão muito importante. Por
determinação do Governador Aécio Neves, tendo sido apreciado por
esta Casa, temos hoje, em Minas Gerais, uma Auditoria Geral e
Auditorias Setoriais. Cada órgão do Estado de Minas Gerais tem hoje
uma Auditoria. Como Secretário, tive a oportunidade de ter uma
Auditora permanente na minha Secretaria. Todos os órgãos têm seus
auditores, escolhidos pela Auditoria-Geral do Estado, não uma
escolha política, mas uma escolha de confiança.

Tivemos auditorias e relatórios que nos informavam sobre a gestão
desse órgão, e, com isso, o Estado podia acompanhar
permanentemente a gestão de cada órgão. Essa é uma segurança
para o povo de Minas Gerais. Qualquer recurso no Estado, hoje, é
acompanhado por uma auditoria permanente em cada órgão. Esta
Assembléia Legislativa apreciou essa mensagem do Governador, a lei
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delegada que trouxe essa inovação que defendíamos desde a CPI
que tratou da facilitação para obtenção de carteiras de habilitação em
Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de ver esse modelo de
auditoria permanente em outro País, e hoje isso acontece no Estado,
dando tranqüilidade para o gestor e para a sociedade.

Permanentemente, os recursos recebidos do Governo Federal são
auditados. Como V. Exa. disse, Deputado Miguel Martini, este é um
Governo transparente. Podemos conhecer como são aplicados os
seus recursos. Se há algum erro, imediatamente a auditoria
acompanha e denuncia. Gostaria de estar com V. Exa. na análise
segura que faz desta tribuna, já que acompanhou essa mudança
recente no Estado, que traz tanta segurança.

Outra questão que V. Exa. apresenta trata do sistema penitenciário.
Não é possível mais convivermos com essa transferência permanente
de responsabilidades no nosso País. O Governo Federal,
especialmente, não pode fazer isso. O Governo, no ano de 2003,
apresentou para o nosso País o menor investimento público desde
1984, obedecendo a uma cartilha determinada para um superávit.

Foi o maior sucesso. Isso possibilitou a esse Governo juntar o
dinheiro necessário a esse superávit; mas investimento não
aconteceu. Existem várias desculpas para a falta de investimentos;
uma delas é culpar o Governo passado ou dizer que a segurança
pública é competência dos Governos Estaduais. Nunca, na história do
Brasil, a segurança pública foi tanto da alçada do Governo Federal
como é agora.

A nossa Constituição é clara. Outro dia tive a oportunidade de obter
um aparte no pronunciamento de V. Exa., para tratar exatamente
disso. Repetirei o que determina a Constituição Federal sobre a
política pública federal, ou melhor, sobre os encargos do Governo
Federal para com a segurança pública.

Segundo a nossa Constituição, a Polícia Judiciária da União e o
tráfico ilícito de drogas são de responsabilidade da União. Mais de
70% dos crimes acontecidos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte estão relacionados ao tráfico ilícito de drogas, e a
responsabilidade é toda do Governo Federal. Em Belo Horizonte,
Uberlândia, Montes Claros e Valadares não existe refino de coca nem
plantação de maconha. Isso vem pela estrada, entra pela fronteira
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brasileira, que é responsabilidade do Governo Federal.

As Polícias Militar e Civil de Minas Gerais não têm competência para
ir até a fronteira investigar e impedir a entrada das drogas. Portanto,
tráfico ilícito de drogas é responsabilidade do Governo Federal.

E continua a Constituição: contrabando e descaminho, muitas vezes
institucionalizados em Belo Horizonte, são mais uma responsabilidade
do Governo Federal; polícia marítima, aérea e de fronteira;
patrulhamento das rodovias e ferrovias federais; vigilância de
florestas, parques nacionais e meio ambiente; vigilância de presídios
federais, que devem ser construídos regionalmente - isso foi cobrado
do Governo passado e constituiu uma promessa de campanha desse
Governo, mas ainda assim, qual presídio federal nós temos? O que
existe hoje é uma mistura com os criminosos internacionais, uma
ligação internacional com os presos que cumprem pena no Estado por
crimes considerados leves; vigilância de bens, serviços e instalações
federais; atividade de defesa civil; e vigilância ostensiva das fronteiras
terrestres, marítimas e aéreas.

Tudo isso é obrigação do Governo Federal, mas as nossas Polícias
Militar e Civil têm de combater criminosos armados de fuzis e
metralhadoras. Não existem fábricas de fuzis e metralhadoras em
Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora e Valadares. Todo o
armamento entra pelas estradas. Das rodovias de nosso Estado, 24%
são federais, ou seja, de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal.
Os órgãos responsáveis são a Polícia Federal, as guardas federais de
vigilância ostensiva rodoviária, ferroviária, florestal e de meio ambiente
e penitenciária, no caso as prisões federais de vigilância territorial.

Para terminar, concordo com essa transferência de
responsabilidade. Tudo bem que o Governador Aécio Neves queira
cuidar dos presídios, dos crimes federais, mas é preciso que lhe
sejam dadas condições.

Se o Governo Federal não quer construir os presídios federais nem
aumentar o contingente da Polícia Federal em Minas Gerais, nem
recolocar o contingente da Polícia Rodoviária nas estradas, tudo bem,
mas os recursos têm de chegar.

Essa desculpa de que a culpa foi do Governo passado, que não
prestou contas, que o Governo Estadual tem de assumir a
responsabilidade - que é do Governo Federal - de cuidar dos crimes
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federais e de construir e cuidar das penitenciárias federais não é
possível. As penitenciárias federais não existem em Minas Gerais. O
peso de colocar guardas e construí-Ias está colocado sob o Governo
do Estado. Não é possível que o Governo Estadual seja cobrado por
essas responsabilidades. Ora, transfere-se uma responsabilidade que
é do Governo Federal e cobra-se aqui do Governo Estadual, como se
houvesse desvio de recursos? Não é possível acusar o Governo
Estadual, ao passo que a responsabilidade é da União.

Concordo com o pronunciamento de V. Exa., Deputado Miguel
Martini. O Governo Estadual está assumindo um ônus que não lhe
pertence. Que o tratamento ao Governo do Estado, que está
assumindo responsabilidades do Governo Federal, seja outro, e não
esse que estamos recebendo. Um Governo sério, com auditoria
permanente em todos os órgãos, que, ao ver que o Governo Federal
não assume a sua responsabilidade, assume-a para si, ainda vai ser
penalizado? Não é possível!

Assim, concordo com o pronunciamento de V. Exa. Obrigado,
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado João Leite. V. Exa.
vem enriquecer esse meu simples pronunciamento e traz, com muita
lucidez, essa discussão. Tudo o que V. Exa. disse é verdade. Temos
que resolver o problema, e não rolá-lo. E isso que o Governador está
tentando fazer. Se o Governo passado errou - já disse isso daqui da
tribuna -, não importa. O Governador Aécio Neves tomou a decisão,
ao assumir, no dia lO, o Governo, de olhar para frente, e não olhar o
retrovisor para dizer quem foi ou não culpado. Ele está preocupado
em achar soluções para o problema.

Quanto à auditoria, gostaria de dizer que são dois anos de Governo
sem um caso de corrupção ou de desvio. Isso ocorre porque ele zela
por isso, põe pessoas lá para fiscalizar. Lembro-me de que V. Exa. me
contava que, antes de assinar, tudo já havia passado por auditoria, a
fim de ter mais tranqüilidade. Os que querem fazer a coisa certa
fazem dessa forma, ou seja, deixa passar por auditoria, que tem os
técnicos certos para cuidar disso. Essa medida também gera a
segurança ao próprio Governador de que as coisas estão sendo, a
tempo e à hora, cuidadas e vigiadas.

Embora esteja fazendo todo esse esforço, infelizmente, não há
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recursos para tudo. O Governador Aécio Neves está pedindo
apenas que o que estava destinado para o Estado de Minas Gerais
seja repassado.

Volto a dizer, a sociedade está sofrendo com esse problema. Todos
os entes da Federação, município, Estado e União, têm que fazer a
sua parte e dar as mãos. Qual é o problema? Se houve um erro, se o
Governo passado não gastou direito, não tem sentido não repassar os
recursos para o atual, sob essa alegação.

Está na hora de cada um assumir as suas responsabilidades,
principalmente no que diz respeito à ponderação de V. Exa. de que o
Governo do Estado está suprindo uma deficiência do Governo
Federal. Então, nada mais justo que os recursos venham para que se
consiga resolver os problemas. Além disso, há outros problemas que
o Governador Aécio Neves está tentando resolver.

Então, quanto ao Fundo Nacional de Segurança Pública, o que
pedimos é uma sensibilidade do Presidente Lula e de seus Ministros e
que os recursos destinados a esse setor venham, pois aqui há
competência administrativa e gerencial e sensibilidade. O Governador
Aécio Neves está fazendo a sua parte e, ainda, uma parte do próprio
Governo Federal.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado, sobre a minha
pergunta, não sei se V. Exa. não entendeu ou procura não responder
porque não tem resposta.

Ficou claro que a questão apresentada refere-se ao envio da verba
federal para a construção das sete penitenciárias. A obra não está
pronta. O Secretário Adjunto de Defesa Social reconhece que foram
aplicados R$5.000.000,00, e os outros R$15.000.000,00 ainda não
foram. Essa verba veio em 2002. V. Exa. sabe muito bem, como
candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,
que o Tribunal de Contas da União não pode permitir que essa verba
específica sofra desvios. Ela não pode sair do Fundo e ir para outro
objetivo, sem que aquele convênio tenha sido atendido. O próprio
Governo reconhece isso. Ele tem de repor o dinheiro que foi utilizado
para outros fins. Queremos saber para onde foi o dinheiro, e, até o
momento, ninguém do Governo nos esclareceu o seu destino.

V. Exa., como candidato ao cargo do Tribunal de Contas, não pode
desconhecer esse problema e dizer que são firulas. Ora, a verba é
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carimbada para o FUNPEM, atendendo a convênio firmado com
esse objetivo. Não se pode utilizar esses recursos para outros fins.
Essa é a questão que apresento. Infelizmente, o Governo não se
digna vir a esta Casa para responder a uma questão tão simples. A
imprensa diz que o Governo só utilizou R$5.000.000,00 e os outros
R$15.000.000,00 estão guardados no caixa do Estado, ou seja, no
caixa único do Estado. Por lei, o Governo Federal não pode mais
repassar recursos ao Fundo Penitenciário com esse objetivo. Não
podemos dizer que o Governo é transparente, pois não responde a
simples questões. Esperamos que o Secretário venha a esta Casa
para nos esclarecer a situação. O Deputado Sargento Rodrigues
marcou a reunião para o dia 30, e, se o Secretário não comparecer,
iremos convocá-lo.

O fato de o Governo Federal não mandar mais dinheiro para o
Fundo Penitenciário não é sua culpa. Podem apontar mais problemas
do Governo. Cada um faça o discurso que quiser. O povo vota e julga
as ações do Governo, como foi feito nas eleições municipais. Não
estamos discutindo isso. No momento, precisamos responder a essas
questões práticas apresentadas. Especificamente nesse caso, o
Governo Federal não pode repassar mais recursos. Se o fizer,
responderá ao Tribunal de Contas da União. Ele é obrigado a enviar a
verba e fiscalizá-la. Aliás, o Governo tem sido cobrado em outros
pontos. Se o Tribunal de Contas aponta que houve desvios e
superfaturamento na construção de uma estrada, não se pode mais
liberar verbas para a sua construção. Temos estradas que foram
interrompidas há tempos, porque as verbas foram desviadas do seu
objetivo.

V. Exa. fez um belíssimo discurso sobre o Tribunal de Contas -
concordo plenamente -, mas, se já relativiza o fato de o dinheiro de
um fundo específico nacional não ser aplicado corretamente, dizendo
que isso são firulas, acredito que sua argumentação se enfraquece.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Rogério Correia.
Talvez V. Exa. não tenha prestado atenção às minhas palavras. Disse
que, se houve um problema no passado, o Estado de Minas Gerais
não pode ser punido por isso. Há pouco tempo, havia um entrave do
Tribunal de Contas da União em relação ao CEASA-MG.

Segundo eles, havia lá uma implicação jurídica que determinava tal
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e tal procedimento. Com os interessados, fomos ao TCU, e a
medida foi revista para que a população do Estado de Minas Gerais
não ficasse prejudicada. Não discordo de V. Exa. ao dizer que, se há
entrave, é necessário resolvê-lo; devemos nos debruçar sobre o
problema para não haver penalização. Não dá para dizer: "Não
repassaremos porque tem isto". Com o nível de auditoria no Estado, é
possível que o TCU seja chamado a essa discussão e responsabilize
o culpado, mas não, o Estado de Minas Gerais. Quando digo "firula",
quero mostrar que, se há um problema contábil, é preciso identificar o
responsável e buscar uma solução, porque o problema é grave. Essa
é a questão que abordo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
aproveitando o que V. Exa. disse, incluirei no meu requerimento a
vinda também do Ministério Público Federal e do TCU. Eles dirão ao
Governo do Estado o que deverá fazer para ficar adimplente com o
Fundo. Não podemos simplesmente fingir que o Fundo não está
inadimplente; ele está inadimplente. E preciso que as autoridades do
Estado venham a esta Casa para responder as claras indagações. O
próprio Secretário Adjunto diz claramente que foram gastos apenas
R$5.000.000,00, e as obras ainda não foram retomadas. Se o
Ministério Público e o TCU concordarem em que o Estado reponha o
dinheiro gasto em outras funções... (Gasto, aliás, não sei por quem.)
Como não tenho essa resposta, não sou eu quem devo respondê-la,
mas, sim, o próprio Governo, que deve punir. Sem sombra de dúvida,
esse dinheiro deve ser investido e recolocado no Fundo para ajudar o
sistema penitenciário mineiro.

• Deputado Miguel Martini - Houve quase um consenso aqui.
• Deputado João Leite (em aparte) - Acompanho este debate pela

imprensa. A Secretaria de Defesa Social explica muito bem que há
uma busca e uma discussão permanente com Brasília para
compatibilizar os projetos. Aliás, os projetos foram encaminhados a
Brasília anteriormente. Neste momento, o Governo do Estado busca
mudá-los, pois deseja dar outro tratamento a essa construção,
analisando várias questões referentes à segurança e ao número de
vagas. A Secretaria de Defesa Social explica que o dinheiro está
provisionado e guardado, esperando essa discussão que ocorre com
o Ministério da Justiça para mudar o projeto. Ouvimos do Governo do
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Estado essa explicação. O Governo entende que o projeto
encaminhado anteriormente deve ser mudado neste momento e que
há essa discussão com Brasília. Trago a este debate essa informação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
gostaria de prestar um esclarecimento. Não sei se o Deputado João
Leite ouviu todo o meu pronunciamento. O Governo do Estado iniciou
a obra. Ele não poderia simplesmente paralisá-la, elaborar um pedido
de termo aditivo e parar unilateralmente o convênio assinado entre o
Governo do Estado e o Governo Federal, sem a sua concordância.
Desejo saber que termo aditivo ele solicitou para aumentar o número
de vagas. Os senhores verificarão essa solicitação quando receberem
a documentação. Na verdade, a reivindicação é de mais beliches na
mesma área de construção. Aliás, o Deputado Antônio Júlio
denunciou o que aconteceu no presídio de Minas. Então, o Governo
Federal não concordou com o termo aditivo porque não se
construiriam mais celas nas características do projeto inicial, e sim
mais beliches em celas. Felizmente, o Ministério da Justiça não
aprovou esse termo aditivo. E essa a discussão que deve ser feita.
Desejo trazer este debate para saber se ele é correto ou não nessa
questão específica. Não travo aqui um debate meramente ideológico
entre o Governo Federal e o Estadual, nem desejo ser apenas
partidário, mas sim tratar do fato da construção dessas penitenciárias
que precisa ser esclarecido.

O Deputado Miguel Martini - A leitura que pude fazer ao ouvir V.
Exa. e o Deputado João Leite é que, ao assumir, o Governador
procurou otimizar a aplicação dos recursos. Provavelmente, o modelo
anterior deveria ser muito caro e não gerava número de vagas
necessário para o momento em Minas. Provavelmente - essa é a
leitura que faço - as questões jurídicas e legais obrigavam a iniciar a
discussão, pois havia sido aprovado um projeto. A discussão precisa
ser feita, e provavelmente no dia 30 teremos a explicação, com todas
as pessoas discutindo de frente.

Tenho convicção de apenas uma coisa. Por esse modelo
administrativo que o Governador imprimiu no Estado, ele
responsabiliza pessoas, e a determinação é de aplicar bem cada
centavo, porque os recursos já são tão difíceis de chegar que cada
centavo deve ser bem aplicado. A revisão deve ser feita com esse fim.
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O Deputado Antônio Júlio disse o que ele pensa. "Achismo" não vai
resolver muita coisa, precisamos ter dados, documentos, planos e
projetos sobre os quais possamos nos debruçar. Sem ver, já posso
quase afirmar que, provavelmente, todos já foram revistos no intuito
de, com o mesmo recurso ou com recurso menor, gerar uma
quantidade de vagas maior. Isso é importante dentro do novo modelo.
Sabemos que as coisas no Estado custam muito mais, o que muitas
vezes não se observa. Não podemos dizer que o Governo anterior
teve muito zelo com isso. Denunciamos vários casos desta tribuna.
Agora há um novo padrão de seriedade, o qual deveria é ser premiado
e reconhecido e ter o apoio do Governo Federal, uma vez que se está
revendo para se fazer mais com uma quantidade de recurso um pouco
menor.

O Deputado João Leite (em aparte) - Meu sentimento é o mesmo de
V. Exa. Não há dolo. Se o Governo de Minas tivesse intenção de
qualquer desvio, não iria ao Governo Federal para discutir um novo
modelo. Tudo está sendo feito com transparência. Claro que a reunião
do dia 30 é importante para que os responsáveis por esse
entendimento com o Governo Federal venham à Assembléia
Legislativa prestar esclarecimentos. Ao voltar ao Governo Federal e
dizer que os recursos estavam previstos, o Governo de Minas mostra
sua intenção. A audiência pública que será realizada no dia 30 dará
oportunidade para que os representantes do Governo de Minas que
discutiram com o Governo Federal e com o Ministério da Justiça
possam trazer maiores esclarecimentos à Assembléia Legislativa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Gostaria que V. Exa. se
empenhasse para que os membros do Governo viessem, de fato, à
Assembléia Legislativa, haja vista que na data marcada nenhum deles
compareceu. Como o Líder do Governo não está aqui e o Deputado
Sargento Rodrigues precisou marcá-la independentemente de uma
palavra do Governo, não quisemos fazer convocação de imediato, até
por uma questão de educação, para lhes dar a chance de vir até a
Casa do povo. Gostaria que V. Exa. se esforçasse para que os
membros do Governo de fato estejam aqui para dar esse
esclarecimento.

Convido V. Exa. e o Deputado João Leite, visto que estão
empenhados. Tenho certeza de que vocês verão que o assunto não é
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simples. Ou seja, não se trata apenas de um problema de vagas
nas penitenciárias. De fato, inicialmente o dinheiro não foi gasto como
deveria. Então, procedeu-se a uma ação protelatória de um pedido de
verbas a mais, que não poderia ser atendido enquanto não se
prestasse conta do dinheiro anterior.

Peço que estejam lá para escutar do próprio Governo. Dessa forma,
não ficarão apenas imaginando a situação, fazendo uma defesa prévia
do Governo, sem que estejam de posse da documentação. Os
documentos de que disponho, os quais já apresentei, provam o
contrário. Se o Governo tiver outros, faço o "mea-culpa". Todavia, não
partirei do pressuposto de que o Governo está absolutamente correto.
Certamente, V. Exa. também não o faria.

O Deputado João Leite (em aparte) - A Comissão de Segurança não
poderia convocar porque, no dia marcado, não havia quórurn para a
realização da reunião. De qualquer forma, entendo que os
responsáveis por esse entendimento com o Governo Federal têm de
vir à Assembléia Legislativa prestar esclarecimentos.

Corno participei do Governo, conheço sua seriedade, sua estrutura.
Ademais, essa questão passou por Auditores. Parto do pressuposto
de que as pessoas não têm culpa. Temos de ouvi-Ias, e creio que a
Comissão de Segurança age corretamente ao convidar os
responsáveis, as pessoas que trataram do assunto com o Governo
Federal para virem a esta Assembléia Legislativa, que representa o
povo mineiro.

O Deputado Miguel Martini - Deputados João Leite e Rogério
Correia, acredito que não será preciso o esforço deste parlamentar,
Líder da Maioria, visto que o Governo sempre teve interesse, sempre
deu resposta à Assembléia Legislativa. As vezes, os fatos nos
surpreendem, em razão da agenda e de outras preocupações do
Governo. Todavia, estou certo de que, assim que ficar acertado, o
Governo virá aqui dar explicações.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Espero que sim,
Deputado. Agradeço-lhe o aparte. A Comissão se reuniu novamente
hoje, à tarde, quando optamos por fazer o convite, e não a
convocação, em razão dos motivos que expus. Houve quórum, e a
Comissão até poderia ter convocado, já que tem poderes para tal.
Todavia, optamos por não fazê-lo, pois acreditamos que o Governo
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tem interesse em dar as justificativas necessárias.

O Deputado Miguel Martini - Certo. No dia 30, teremos as
informações. O Deputado Rogério Correia falou do décimo-terceiro. E
verdade que se trata de uma obrigação do Governo. Todavia, nos
Governos anteriores, os servidores de Minas Gerais nunca tiveram a
expectativa de recebê-lo no prazo previsto.

Mesmo antes de tomar posse, o Governador Aécio Neves, junto ao
Governo Federal, tomou providências com o intuito de pagar o
décimo-terceiro anterior, visto que os servidores não tinham sequer
expectativas de recebê-lo. Pagando o décimo-terceiro integral e no
prazo previsto, o Governo mostra quanto preza os servidores públicos.
Ele é responsável pelo bom gerenciamento; mês a mês, foi fazendo a
provisão. Agora, pode dar essa belíssima notícia, o que é bom não só
para os servidores, mas também para o comércio, para a sociedade,
enfim, para todos.

Nos Governos anteriores - especialmente no imediatamente anterior
-, os servidores ficavam sempre sem saber quando e se receberiam o
décimo-terceiro. Ou seja, não sabiam se receberiam em fevereiro ou
em março do ano seguinte, ficavam na incerteza. O Governador Aécio
Neves faz o que todos os administradores têm de fazer. No entanto,
isso não era feito antes.

E não podemos esquecer de dizer que o Governador Aécio Neves
assumiu um déficit de R$2.400.000.000,00 no Estado. Junto com o
anúncio do 130 salário, que será pago em dia, há também a notícia de
que será zerado o déficit até o final deste ano.

Isso mostra a sua competência gerencial e administrativa de fazer
as coisas de maneira séria, correta e transparente. Por isso, quando
falam que convidarão pessoas do Governo para virem aqui, não
ficamos preocupados, porque todos têm o que dizer. Há como
comprovar, porque o trabalho que vem sendo feito é sério.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
concordo com V. Exa. Trata-se de uma obrigação do Governo. Vários
não fizeram isso. Até mesmo o ex-Governador Eduardo Azeredo
deixou a conta para seu sucessor pagar. O Governador Itamar Franco
teve de pagar dois décimos-terceiros em um só ano, exatamente
porque o ex-Governador Azeredo deixou de pagar o último décimo-
terceiro, o que provocou uma grande briga, da qual V. Exa. se lembra.
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E um mau costume, mas, neste caso, o Governador está

cumprindo com sua obrigação, e espero que possa cumprir com a
obrigação que tem com os professores e melhorar seu piso salarial de
R$212,00. E necessário colocar um piso, pelo menos, defensável, que
melhore as condições dos professores, porque R$212,00 está aquém
do salário-mínimo, que é baixo, como o próprio Governador já
declarou, quando disse que poderia até aumentá-lo em Minas Gerais.
Uma professora ganhar menos que o salário mínimo, com um piso
salarial de R$212,00, é vexatório.

O Governo já nos prometeu uma tabela, que não veio. Nesse
sentido, o pagamento do décimo-terceiro em dia não corrige o
tratamento que o Governo vem dispensando ao funcionalismo público,
que, pelo meu entender, é insuficiente. Se comparado ao do Governo
Lula, como V. Exa. sabe, o do Estado é pior. O Governo Federal
concedeu reajustes em dois anos, está estabelecendo planos de
carreira e fazendo concursos públicos. Os reajustes foram importantes
para os servidores, embora merecessem mais. No entanto, os salários
do Estado estão muito aquém disso. Não houve nenhum centavo de
aumento. Só o décimo-terceiro não justifica que o Governo tenha dado
ao funcionalismo público o tratamento que merece, especialmente à
professora, que tem um salário de R$212,00.

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. faz o mesmo discurso, quanto
ao Governo Federal, dizendo que são apenas dois anos de Governo,
isso, aquilo e aquilo outro.

Minas Gerais, basta dizer isso, estava com R$2.400.000.000,00 de
déficit, e os servidores públicos, sem nenhum plano de cargos, sem
saber como seria sua ascensão. O Governador Aécio Neves
revolucionou nesse sentido; se não me engano foram 14, 15 ou 16
planos de cargos enviados a esta Casa. Não dá para fazer as coisas
de maneira invertida, seria demagogia. Primeiro, faz-se um plano de
cargos. Definido isso, com critérios, faz-se um plano de salários, que
seja exeqüível. E preciso fazer um plano de cargos e um plano de
salário que possam ser cumpridos. Não dá para fazer as demagogias
que o Governador anterior fez. Pura e absoluta demagogia. Complicou
ainda mais a situação do Estado de Minas Gerais. Mas o Governador,
determinantemente e determinadamente, está cumprindo o
cronograma que assumiu, com seriedade.
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Estamos acabando de votar os planos de cargos. Votaremos a

tabela salarial. Aí, sim, o servidor terá a tranqüilidade de saber onde
está e aonde chegará. Mais que isso, com as modificações que
fizemos, teremos um servidor estimulado. Acabaremos com aquele
servidor que queria fazer do Estado um bico. Acabou essa realidade
no Estado de Minas Gerais. Junto com isso, o Governador cumpre, a
cada ano, o pagamento integral, a tempo e a hora, do décimo-terceiro.

O Deputado João Leite (em aparte) - Apenas para que possamos
recorrer à história, de que V. Exa. gosta tanto...

• Deputado Miguel Martini - Gostamos.
• Deputado João Leite (em aparte) - Gostamos. Aqui na Assembléia

Legislativa fomos muito pressionados para votar naquela lei delegada,
no Governo anterior - uma lei delegada que, parecia, resolveria todos
os problemas de aumentos salariais para todas as carreiras do
Estado. No entanto, apenas uma carreira recebeu aumento naquele
momento. Isso trouxe um desequilíbrio gravíssimo para as carreiras
do Estado. De alguma forma isso tem de ser recuperado.

O Governador Aécio Neves assumiu em um cenário de um déficit
muito forte, mas tem mostrado respeito e carinho aos servidores. V.
Exa. bem lembrou da tribuna que o Governador Aécio Neves, quando
eleito Governador do Estado, foi buscar os recursos para o
pagamento do 130 salário dos servidores. No Governo anterior não
havia provisão para que o décimo-terceiro fosse pago. A expectativa
do Governador e de todos nós é de que possa haver novamente um
equilíbrio das carreiras do Estado.

Esperamos que os professores e as professoras possam ter o seu
piso modificado no Estado depois desse grande esforço empreendido
pelo Governador e por toda a sua equipe, a que tive a honra de
pertencer. Na Secretaria que eu chefiava, pude ver o corte de 40%
dos gastos para que o Estado de Minas Gerais pudesse voltar a ter
equilíbrio.

Esse equilíbrio foi alcançado e agora o Governador poderá avançar
e fazer justiça às professoras do Estado. Neste momento,
comemoramos o pagamento do 13 0 salário para os servidores, com
um novo horizonte para o Estado, com as suas contas equilibradas.
Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado João Leite.
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Parabéns ao Governador Aécio e a toda a sua equipe de governo

pela competência gerencial e administrativa e pela maneira moderna
de se administrar, otimizando os recursos humanos e financeiros. Isso
permite ao Estado caminhar, crescer e se desenvolver acima da
média nacional. Esses resultados são alcançados porque uma
liderança política inquestionável junta-se a uma competência gerencial
e administrativa já comprovada. E mais do que isso, com muita
austeridade, honestidade e transparência.

E isso o que o povo mineiro esperava. Por isso, em sua grande
maioria, apóia o Governo Aécio Neves. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 50a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 9/11/2004

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia
- Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Dilzon Meio - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - José Henrique - Marcelo Gonçalves
- Márcio Kangussu - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - As 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de Estado
de Planejamento e Gestão; Teodoro Alves Lamounier, Secretário de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Tadeu
Barreto Guimarães, Subsecretário de Estado de Planejamento e
Orçamento; Deputado Márcio Kangussu, Coordenador dos debates e
representante da Comissão de Fiscalização Financeira; e Deputado
Gustavo Valadares, representante da Comissão de Participação
Popular.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença de muitas autoridades do

Governo do Estado, que participarão dos grupos na parte da tarde de
hoje e na parte da manhã de quarta-feira, da Vereadora de Belo
Horizonte, Ana Paschoal; do Prefeito eleito de Virgem da Lapa, Dim
Martins; da atual Prefeita de Araçuaí, "Cacá", que acolheu uma
audiência pública no ano passado do PPAG; e do Vice-Prefeito eleito
de Almenara, Júlio Mares, e da Sra. Cláudia Ogliara de Castro,
representando o Ministério da Cultura.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - do quadriênio 2004-
2007.

Palavras do Sr. Presidente
Esta reunião é um marco importante para esta Assembléia e,

acredito também, para o nosso Estado. Estamos aqui hoje e
estaremos amanhã para dar seqüência a mais uma etapa do processo
de discussão participativa do planejamento de Minas Gerais.

Ano passado, em parceria com a SEPLAG, a Comissão de
Participação Popular realizou na Assembléia um conjunto de cinco
audiências públicas para discutir a proposta, encaminhada pelo
Governo Estadual, do plano plurianual 2004-2007. A Comissão de
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Participação, criada nesta gestão, a qual, naquela ocasião, tinha
pouco mais de dois meses de funcionamento, com o apoio inestimável
dos servidores desta Assembléia e da SEPLAG, organizou esse
processo. Mais de 200 sugestões foram apresentadas, muitas delas
transformadas em emendas. Esse processo resultou em 32 emendas
aprovadas e sancionadas pelo Governador do Estado, maior
quantidade de emendas aprovadas neste Plenário oriundas desse
processo participativo. De lá para cá, com o apoio interno de todos os
setores da Assembléia, fez-se um imenso esforço de
acompanhamento, não só das emendas aprovadas, mas também do
plano plurianual em si. Uma das emendas aprovadas e sancionadas
pelo Governador previu a avaliação e a perspectiva de revisão do
plano plurianual ano a ano, de maneira participativa. A etapa de hoje
reflete uma conquista da sociedade, que incluiu na lei do plano
plurianual a possibilidade de avaliação anual.

Ficamos felizes porque, nesta caminhada, conseguimos estruturar
internamente na Assembléia um processo inicial de acompanhamento
do plano, buscando, no limite do tempo, e considerando a novidade
dessa proposta, criar mecanismos de capacitação, por meio da Escola
do Legislativo. Hoje chegamos à primeira audiência de revisão de
plano plurianual da história de Minas, que conta com mais de 200
entidades inscritas, em um universo de 600 pessoas que participarão
dos grupos de trabalho. Portanto, esta audiência é um marco de
participação no monitoramento, na avaliação e na revisão do plano.
Com isso, a intenção da Assembléia é estimular e valorizar o processo
de planejamento. Compreendemos a importância do planejamento
das políticas públicas. Nisso há uma convergência entre os objetivos
da Assembléia e o método adotado pelo Governo do Estado, ao
encaminhar seus projetos estruturadores a esta Casa. Entendemos
que esse processo merece ser valorizado, e sua valorização se dá à
medida que a sociedade acompanha o desenrolar do plano. No Brasil,
muitas vezes os planos ficam no papel ou são desrespeitados,
deixando de ser referência para a gestão pública.

Hoje, seja pelo aspecto legal, seja pelo aspecto da valorização do
instrumento de planejamento no êxito e na eficácia das políticas
públicas, a Assembléia quer fazer sua parte.

0 fato de a Assembléia Legislativa ter criado o canal de avaliação do
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piano reforça um dos papéis fundamentais do Poder Legislativo,
que é a fiscalização qualificada e voltada para o resultado das
políticas públicas. O que importa é saber como as políticas estão
interferindo na vida das pessoas. Esse é o fim último de todos os que
exercem a atividade política.

Nesta oportunidade, estamos tratando exatamente da valorização do
planejamento e do fortalecimento do papel de fiscalização do
Legislativo, que tem, nesta Casa, um ingrediente novo, qual seja a
participação da sociedade para auxiliar a Assembléia Legislativa no
seu papel de fiscalizar, revisar e construir soluções para Minas Gerais.

A idéia de discutir o conjunto das políticas públicas, projeto
estruturador por projeto estruturador, foi do Deputado Gustavo
Valadares, Vice-Presidente da Comissão, a quem convido a tomar
assento à mesa.

Estamos vivendo uma oportunidade única nesta Casa; por isso
agradeço ao Deputado Mauri Torres, Presidente da Casa, o apoio à
Comissão de Participação Popular, que não tem nem sequer um ano
de funcionamento e que, com a Comissão de Fiscalização Financeira,
conduz internamente o processo de participação popular.

Temos contado com a participação do Governo Estadual, por
intermédio da SEPLAG. Lembro-me bem da audiência com os
Secretários Anastasia e Tadeu Barreto no ano passado, quando a
Assembléia Legislativa propôs esse trabalho, e da boa-vontade com
que, de pronto, se dispuseram a construí-lo conosco. Será respeitada,
evidentemente, a autonomia de cada Poder, como manda a
democracia.

Não tem sido fácil construir nesta Casa a cultura do planejamento,
do fortalecimento e da valorização de política pública com os devidos
mecanismos de controle, isso devido à cultura política tradicional, e
não por culpa dos servidores da Assembléia Legislativa. Sua
competência e seu esforço têm sido inquestionáveis, pois, apenas em
um ano, esta Comissão vem conduzindo um processo estruturado de
fiscalização e subsidiado pela população. A todos, o nosso
agradecimento.

Agradecemos também às pessoas que, participando desse
processo, estiveram nesta Casa no ano passado e hoje comparecem
novamente. Nosso sonho é qualificar e ampliar a atuação desta
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Comissão. Quem sabe no próximo ano poderemos fazer a revisão
de forma regionalizada? A diversidade de nosso Estado exige esforço
descentralizado. O monitoramento e as audiências poderão,
certamente, ser realizados por setores. Esse é nosso objetivo.

Agradecemos aos Deputados e às Deputadas desta Assembléia,
que estão construindo, com muito respeito, juntamente com a
Comissão de Participação Popular, novos caminhos - não são os
primeiros, porque a Assembléia já tem instituídos vários mecanismos
de participação - para efetivar a participação popular no Poder
Legislativo.

Em nome do Presidente Mauri Torres, desejo boa sorte a todos nós
nestes dois dias, desculpando-nos, de antemão, pelas eventuais
fragilidades e equívocos que vierem a ser cometidos nesse processo,
que é novo. Mas quero dizer, com todas as letras, que é um processo
irreversível. O povo de Minas Gerais não vai mais abrir mão de
discutir os rumos do seu Estado, porque a democracia não se esgota
no ato de votar. Apostamos na combinação da democracia
representativa com a democracia direta, mesmo dentro de um Poder
muito legitimado e representativo. Cabe também à Assembléia abrir
canais de expressão e de participação popular, como estamos
fazendo. Muito obrigado. Bom trabalho para todos nós!

Palavras do Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular,

Deputado André Quintão; Exmo. Sr. Coordenador dos debates,
Deputado Márcio Kangussu, representando o Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira; Exmo. Sr. Deputado Gustavo Valadares,
membro da Comissão de Participação Popular; Exmo. Sr. Secretário
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Dr. Teodoro
Lamounier; caríssimo Subsecretário de Orçamento, Dr. Tadeu
Barreto; senhoras e senhores parlamentares, dirigentes de órgãos
públicos, líderes comunitários, entidades sindicais, de trabalhadores,
de servidores e demais entidades da sociedade civil, pela composição
do Plenário, percebo que está muito representativo o debate que se
inaugura sobre a revisão do PPAG, nestes dois dias, com lideranças
de diversos segmentos da sociedade mineira.

Minha intervenção é muito breve, já que a apresentação inicial será
feita pelo Subsecretário Tadeu Barreto, coordenador, no âmbito da
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SEPLAG, dos trabalhos relativos ao PPAG. Queria apenas tecer
considerações sobre dois aspectos que me parecem fundamentais.
Em primeiro lugar, fazendo eco às palavras do Presidente, quero
destacar a forma daquilo que estamos realizando agora em Minas
Gerais, numa parceria bastante vigorosa entre os Poderes Legislativo
e Executivo, a fim de termos um processo de planejamento que não
mais se isole de maneira autárquica, estanque, cilíndrica, permitindo
que seja, como deve ser, um processo vivo, que ausculte a sociedade.
E não há local mais adequado para se auscultar a sociedade que a
Assembléia Legislativa, não só por intermédio dos parlamentares, mas
especialmente ouvindo a sociedade, como comentou o Deputado
André Quintão, por meio da forma direta de participação e controle
social - hoje muito em voga não só no Brasil, mas também, de
maneira muito mais esmerada, em países do continente europeu-, de
tal modo que as entidades da sociedade civil organizada participem
ativamente das discussões.

Portanto, a idéia de um processo de planejamento não pode mais
ser considerada, como já o foi no passado, em sociedades mais
fechadas tanto do mundo ocidental como do mundo oriental, como
algo burocrático, hermético e tecnicista ao extremo.

Ao contrário, devemos reconhecer as próprias fragilidades do poder
público e a necessidade de que os destinatários das políticas públicas,
as comunidades em geral, por meio das suas lideranças, também
participem do processo de revisão. Daí, talvez, o ineditismo do que
fazemos em Minas Gerais, ou seja, este processo de elaboração em
conjunto, malgrado todas as dificuldades aqui relacionadas pelo
Presidente, Deputado André Quintão. Elas também existem no âmbito
do Poder Executivo, pela própria fragilidade institucional de setores do
Poder, a qual torna muito difícil essa tarefa de revisão permanente.
Todavia, a despeito desses óbices, torna-se imprescindível que todo
esforço seja feito para que realmente alcancemos um processo de
revisão que seja o mais legítimo possível.

Quanto ao aspecto relativo ao processo de elaboração conjunta da
revisão do PPAG, que se desdobra - e este é o primeiro ano em que
isso ocorre -, tenho a mais serena convicção de que esse é um
processo exitoso e que, de fato, iniciamos agora um procedimento que
se perpetuará na história administrativa de Minas Gerais. No âmbito
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dessa grande modernização das relações institucionais, do marco
institucional dos processos de gestão que todos empreendemos em
Minas Gerais - quando digo "todos", refiro-me aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e
à sociedade, que engloba o segundo e o terceiro setores -, todos
estamos irmanados, independentemente de posições perfeitamente
naturais de uma sociedade pluralista e democrática, no
reconhecimento da necessidade de aprimorarmos o funcionamento
das instituições. Nos pilares desse robustecimento das instituições,
inequivocamente o fortalecimento do processo de planejamento é um
dos fundamentos básicos e essenciais. Isso se dá muito por meio
desse processo que confere legitimidade à revisão e à execução do
PPAG.

Concluindo esta primeira abordagem quanto ao processo, reitero ao
Presidente da Comissão de Participação Popular, Deputado André
Quintão, aos demais parlamentares e ao Presidente da Assembléia,
Deputado Mauri Torres, a disposição absoluta do Governador Aécio
Neves e de toda a sua equipe - que se faz presente em grande
número, com diversos dirigentes de entidades e autarquias,
Secretários Adjuntos, Subsecretários, diversos gerentes de programas
e projetos estruturadores - para participar ativamente do processo e
do projeto. Esse é um dado muito relevante que temos a observar.

Em segundo lugar, quanto à questão objeto da nossa discussão,
que se inicia agora e se desdobrará pelos próximos dois dias,
debateremos a situação, o "status" dos 31 projetos estruturadores.
Inovamos na administração estadual ao estabelecermos essas
prioridades, reconhecendo todos, no ano passado, a situação fiscal
muito grave em que nos encontrávamos. Ainda hoje, ela é difícil, mas
inequivocamente muito melhor que a de janeiro de 2003. O Governo
resolveu identificar e priorizar algumas ações, que foram estruturadas
de modo bastante orgânico nos projetos. Foi encaminhada à
Assembléia, originalmente, uma carteira de 30. A Assembléia
apresentou diversas propostas, e uma delas foi muito bem acolhida.
Temos 31 projetos estruturadores, e eles se encontram na fase inicial,
no primeiro ano de funcionamento. Eles serão aqui apresentados,
pelos gerentes, gerentes adjuntos e Secretários de Estado, como o
Dr. Teodoro Lamounier, ao meu lado, à comunidade e à sociedade
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organizada. Eles mostrarão os resultados, as correções, as novas
rotas, as prioridades e a alocação dos recursos, mas nada disso seria
possível se não tivéssemos, de modo singular, invulgar e talvez
inédito, não só em Minas Gerais; mas também no Brasil, conseguido
um entrosamento tão perfeito entre as equipes técnicas
governamentais, em especial, entre as das Secretarias de Fazenda e
de Planejamento, de modo a termos capacidade para garantir fluxos
financeiros para alocação nos projetos priorizadores.

A nossa vivência no âmbito da junta financeira e orçamentária do
Estado demonstra, à saciedade, que essa integração é possível,
eficaz e exitosa. Evidentemente, mostraremos os 31 projetos, uns
mais adiantados que outros, o que, como já disse em uma recente
reunião gerencial do Poder Executivo, na presença do Sr. Governador
Aécio Neves, é natural, tendo em vista as distinções entre as diversas
etapas, qualificações, termos e óbices que aparecem em uns e, em
outros, nem tanto. Tudo isso será apresentado de maneira
transparente, real, até mesmo para, em comum, apontarmos as
dificuldades e, eventualmente, onde for necessário, realizarmos as
correções de rumo.

E fundamental que os poderes públicos - e não só o Executivo -
tenham a humildade de reconhecer a necessidade das correções
necessárias, e é o que fazemos permanentemente. O planejamento é
um processo de ajuste fino, de acompanhamento permanente e de
melhoria incremental do funcionamento do poder público. Não se pode
conceber, nos dias atuais, um processo de planejamento como algo
pronto, perfeito, acabado e isolado por si mesmo e resolver
implementá-lo a ferro e fogo. Evidentemente, isso é inexeqüível. Há
diversas variáveis que são fundamentais e, portanto, são
consideradas nos relatórios permanentes que fazemos internamente
ao Governo e que o Subsecretário Tadeu Barreto terá a oportunidade,
num primeiro apanhado, numa espécie de "avant-première" de todos
os projetos, de apresentar às senhoras e aos senhores nos próximos
instantes.

Concluindo, reitero que todo esse procedimento só foi possível
porque, de fato, a administração estadual, por expressa determinação
do Governador Aécio Neves, tem dado prioridade à modernização
fundamental desses processos. Temos investido muito tempo,
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raciocínio, inteligência e todos os nossos melhores esforços, assim
como os dos servidores, exatamente na melhoria dos processos.

O Secretário Teodoro Lamounier, como homem de experiência
muito especial e técnico do BDMG, acompanhou de perto o modo
como, na década de 70, Minas Gerais ensinou ao Brasil planejamento
na área pública. Mas, lamentavelmente, nos últimos anos - e são
muitos anos -, o Estado entrou em um processo de esvaziamento
absoluto, rápido, em declínio nesse setor. E a ausência do
planejamento leva ao desperdício, à falta de prioridades, à falta de
metas prioritárias e, conseqüentemente, à dificuldade no
acompanhamento e a uma execução carcomida, claudicante das
diversas políticas públicas.

Portanto, temos investido os nossos melhores esforços na
recuperação institucional do processo de planejamento, a par de uma
vigorosa ação de gestão, melhorando e aprimorando as questões
gerenciais do Estado, que, em diversos setores, são verdadeiros nós
górdios. E isso não é apenas característica da administração estadual
mineira. No campo federal, nos demais Estados da Federação e em
vários municípios do Brasil, existe uma crise gerencial grave no setor
público, mercê talvez de um certo afastamento, durante muitos anos,
de técnicas mais apuradas para o aprimoramento da sua gestão. Isso
é fundamental; porém, lamentavelmente em Minas Gerais, onde há
essa disposição, estamos empreendendo essa quase revolução em
um ambiente de dificuldades de ordem financeira, O Estado ainda não
apresenta uma situação de caixa satisfatória que permita que, de fato,
todas essas metodologias, até heterodoxas, possam ser aplicadas de
maneira tão vigorosa e com recursos suficientes.

Nossas dificuldades existem em razão de uma situação financeira
que era crítica, mas que, felizmente, se vem revelando em processo
constante de melhoria.

Agradeço mais uma vez a oportunidade concedida à SEPLAG e aos
demais órgãos públicos que, nestes dois dias, apresentarão os
resultados dos projetos estruturadores e também as metas relativas
ao próximo ano, de modo que nesta discussão democrática e
pluralista iniciemos um processo permanente de aperfeiçoamento do
aparato estatal e da máquina pública.

Só haverá uma política pública exitosa quando o Estado funcionar
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bem, permitindo que os serviços públicos sejam bem prestados
pelos servidores e pelas lideranças e que a comunidade possa
acompanhar sua realização e fazer sua cobrança.

Estamos iniciando um novo tempo no planejamento de Minas
Gerais. Nossa intenção é que esse novo tempo seja duradouro,
independentemente das pessoas, dos mandatos e dos prazos. E
fundamental que esse processo se enraíze em nossa consciência
coletiva.

Os senhores, que são representantes da sociedade, devem sempre
cobrar de todos os Poderes esse tipo de atividade, de modo que
possam participar, apontando erros, apresentando sugestões e,
depois, co-participar da execução plena dessas políticas públicas.

Agradeço muito e espero que as apresentações que serão feitas
aqui, não só pela SEPLAG, estejam a contento e contribuam para este
debate. Muito obrigado. Neste momento, a Presidência passa a
coordenação dos trabalhos ao Deputado Márcio Kangussu, que, na
condição de representante da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, coordenará o painel "Avaliação e Perspectivas do
PPAG em 2005", a cargo do Subsecretário de Planejamento e
Orçamento da SEPLAG, Sr. Tadeu Barreto Guimarães.

O Sr. Coordenador (Deputado Márcio Kangussu) - Bom-dia.
Iniciando nossa participação, passo a palavra ao Dr. Tadeu Barreto
Guimarães, que disporá de 60 minutos para sua exposição.

Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães
Bom-dia, senhores e senhoras participantes deste evento.

Cumprimento o Coordenador da Mesa, Deputado Márcio Kangussu; o
Presidente da Comissão de Participação Popular, Deputado André
Quintão; o Deputado Gustavo Valadares, os demais Deputados e
Deputadas presentes; o Secretário Antônio Augusto Anastasia, o
Secretário Teodoro Lamounier e os demais colegas de trabalho. Vejo
aqui vários gerentes dos projetos estruturadores, alguns Secretários
Adjuntos e alguns Subsecretários.

Neste momento, quero enfatizar o avanço de participação
conseguido em relação ao ano passado, o qual podemos constatar
com a presença neste Plenário de várias autoridades do interior,
Prefeito eleito e representantes do terceiro setor.

Em primeiro lugar, reforço a questão levantada pelo Secretário de
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Planejamento e Gestão quanto à forma. Desde que demos início
ao novo planejamento no Estado de Minas Gerais, tínhamos - como
ainda temos - consciência de que, dado o contexto em que vivemos e
a forma de desenvolvimento em que éstamos inseridos, só
conseguiremos executar o planejado com a participação tanto do
Poder Executivo quanto dos outros atores do desenvolvimento: o
terceiro setor, o segundo setor e o Poder Legislativo, entre outros.

Vou-lhes apresentar a nossa visão do PPAG, apontando-lhes,
inicialmente, o contexto em que se inseria Minas Gerais quando o
Governador Aécio Neves assumiu. O orçamento era elaborado com
sobrestimativa de receita de capital, como todos se devem lembrar.
Com isso, verificava-se cada vez mais um deslocamento entre as
execuções orçamentária e financeira, gerando dívidas contínuas e
crônicas. Os déficits fiscais de Minas Gerais remontam a 1995. Desde
o Plano Real, toda execução orçamentária do Estado de Minas Gerais
apresenta, ao final, resultado deficitário. A forma de contingenciar
limitava despesas especificas; os investimentos eram contingenciados
de forma linear, e, como ocorria de praxe, os planos não eram
implementados.

Assim, a primeira tarefa do Governo Aécio Neves, na qual o
Governador muito se empenhou, foi a de definir a estratégia,
estabelecendo um norte, um propósito, uma visão de futuro: tornar
Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Para tanto, definiu três
opções estratégicas: reorganizar e modernizar a administração pública
estadual, promover o desenvolvimento econômico e social em bases
sustentáveis e recuperar o vigor político de Minas Gerais. Mas isso
não basta, pois a tarefa mais difícil em um planejamento é a de
implementá-lo. Para isso, foram definidos, com a participação popular,
os projetos estruturadores, cujo foco é realizar, concretizar o
planejado. Começa aqui a tarefa mais difícil do planejamento.

Vejamos como está atualmente a implementação desses projetos
estruturadores, adiantando que foram desembolsados mais de
R$400.000.000,00 no período. Temos, hoje, uma estrutura
organizacional voltada para o gerenciamento de projetos; estamos
planejando e gerenciando de forma intensiva os 31 projetos
estruturadores; já treinamos mais de 60 servidores públicos na
metodologia de gerenciamento de projetos; implantamos um
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acompanhamento físico, orçamentário e financeiro, com relatórios
mensais sobre a execução dos projetos; e assinamos dois acordos de
resultado de projetos estruturadores. Além disso, o modelo de
gerenciamento intensivo dos projetos estruturadores foi reconhecido
pelo Banco Mundial como contrapartida para o empréstimo de
US$170.000.000,00, que estamos negociando. Por fim, a ampliação
do investimento não significou o abandono da busca do equilíbrio
fiscal. Estes são dois objetivos permanentes desta gestão: o equilíbrio
fiscal e o aumento da eficácia do investimento público.

Com tudo isso, já podemos mostrar alguns resultados, em termos
gerais, como a mudança do clima de investimento no Estado. O PIB
de Minas Gerais cresce mais do que a média nacional; há uma
retomada de investimentos em Minas Gerais - fonte: "Estado de
Minas" -; a PETROBRAS anuncia o investimento significativo
aproximadamente de US$800.000.000,00 no Estado; nosso modelo
de gestão ambiental é divulgado em âmbito nacional, como um
padrão; pela primeira vez, é veiculada na "The Economist" uma
matéria sobre a administração de um Estado federado do Brasil; e
tanto o BID quanto o BIRD elogiam os projetos de parcerias público-
privadas - PPPs - criados pelo Estado e aportam - particularmente o
BID - recursos a fundo perdido, não reembolsáveis, para avançar o
nosso modelo de PPP.

Os investimentos nos projetos estruturadores em 2004 e 2005
somam, com orçamento fiscal e investimentos das empresas,
R$3.266.000.000,00. Foram investidos no desenvolvimento
econômico R$78.000.000,00; em gestão pública, R$73.000.000,00;
em infra-estrutura, R$1.794.000.000,00; e em desenvolvimento social
e meio ambiente, R$1.321.000.000,00.

Isso contribuiu para concretizar e implementar os investimentos
anunciados em Minas Gerais, que, conforme dados da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, totalizam R$46.000.000.000,00.

Falarei rapidamente sobre a retaguarda hoje existente para o
gerenciamento dos projetos estruturadores. Possuímos uma
metodologia construída em parceria pelo Estado e pelo Instituto de
Desenvolvimento Gerencial, cuja finalidade é o gerenciamento dos
projetos estruturadores. Temos também uma unidade de apoio ao
gerenciamento desses projetos. Realizamos os seguintes trabalhos:
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planejamento e monitoramento dos 31 projetos estruturadores;
busca de integração entre os órgãos para desembaraçar nós que
impedem a execução, a identificação e a solução de problemas
estratégicos e táticos.

Em termos operacionais, aplicamos o ciclo do PDCA, ou seja,
planejar, fazer, controlar e avaliar, que dá origem a um relatório de
situação mensal, gerando o relatório financeiro, a fim de que seja
liberado o fluxo financeiro dos projetos estruturadores, que já não
constitui um problema. Temos liberação sem contingenciamento.

Em termos estratégicos, a cada mês é elaborado um relatório
executivo, em que são apontados os problemas que precisam ser
resolvidos do ponto de vista da SEPLAG, de algum Secretário de
Estado ou do Governador, a fim de facilitar a execução dos projetos.
Nesse processo é gerada uma agenda positiva, que mostra o que está
sendo feito pelo Governo do Estado.

Apresentarei a seguir, resumidamente, os principais resultados dos
31 projetos estruturadores.

O primeiro projeto é a Redução da Criminalidade em Minas Gerais,
cujo gerente é o Dr. Luís Flávio Sapori. Esse projeto surgiu em virtude
do crescimento expressivo das taxas de criminalidade em Minas
Gerais. Situação atual: estabilização das taxas de criminalidade por
meio das seguintes ações: construção de 5 penitenciárias e 2
presídios; reforma de 44 cadeias públicas; implantação do novo
modelo de gestão penitenciária em três unidades; implantação do
novo modelo de gestão no âmbito da Superintendência de
Atendimento ao Adolescente Infrator - SAMESE -; treinamento
integrado de 1.189 policiais; implantação de 24 áreas integradas na
Capital e 56 na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -,
trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar; implantação do CIAD;
implantação de cinco núcleos do Programa Fica Vivo - Controle de
Homicídios; implantação de três Centros de Internação de
Adolescentes. Verificamos, ainda a redução de 23% no índice de
criminalidade violenta no hipercentro de BH.

Segundo projeto: Corredores Radiais de Integração e
Desenvolvimento, cujo gerente é o Dr. Fernando Antônio Costa
Jannotti.

Situação inicial: condições deficientes de trafegabilidade nos
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principais corredores que convergem para Belo Horizonte. Situação
atual: trabalhos de modelagem PPP na MG-050 e manutenção e
investimentos em manutenção e conservação pré-concessão;
proposta de gestão compartilhada entre os Governos Federal e
Estadual. Resultados: redução dos custos de transporte e aumento da
segurança do tráfego em trechos da MG-050, BR-262, BR-040 e BR-
381.

Terceiro projeto: Potencialização da Logística do Triângulo e Alto
Paranaíba, cujo gerente executivo é Marcos Antônio Frade. A situação
inicial é de um alto potencial do agronegócio na região, inexplorado
em virtude da logística de transporte e corredores federais e estado
ruim ou conservação deficiente. A situação atual é de recuperação
dos corredores de rodovias federais, melhoramento do aeroporto de
Uberlândia, construção do aeroporto de lturama, estudos de
viabilidade para construção dos postos fluviais e pavimentação de
rodovias em 13 trechos na região. O objetivo final desse projeto é
melhorar a articulação logística multimodal e, com investimento e
infra-estrutura, atrair investimentos para a região.

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios,
cujo gerente é Ramon Víctor César. O projeto é asfaltar 224
municípios até o final do Governo. A situação atual é de 66 acessos a
obras em andamento ou programadas, já com acordos, resultados,
recursos orçamentários e financeiros garantidos. As parcerias com
usinas sucroalcooleiras do Triângulo estão permitindo dois acessos.
As parcerias com a União também estão permitindo dois acessos,
existem obras programadas para ligar mais dois acessos. Esperamos
terminar isso até o final do Governo.

Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo gerente é
Ricardo Simões, tem a situação inicial de carência do tratamento de
água e do esgoto tratado em Minas Gerais. Na situação atual, a
COPASA já viabilizou R$834.954.000,00 em investimentos até o final
de 2004, gerando 89 mil empregos. Estão em andamento 140 obras, e
64 obras devem ser iniciadas até dezembro de 2004. Esperamos
cumprir essas metas presentes no plano de governo que elegeu o
Governador Aécio Neves. Agua: 95% em tratamento na área urbana e
50% na área rural. Esgotamento sanitário: 30% do esgoto tratado e 60
mil instalações sanitárias. Limpeza urbana: 150 sistemas de
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disposição final de lixo.

O outro projeto estruturador é Oferta de Gás Natural, cujo gerente é
Flávio Decat. A situação inicial é um mercado potencial significativo
em Minas Gerais. Já temos a assinatura do acordo entre a GASMIG, a
CEMIG e a PETROBRAS, que é projeto de lei em tramitação na
Assembléia. Há uma previsão de investimento de US$177.000.000,00
da GASMIG e US$298.000.000,00 da PETROBRAS. Esperamos
duplicar a capacidade de oferta de gás na região de Betim nos
próximos dez anos, entre outros resultados.

Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais, cujo gerente é
Antônio Augusto Junho Anastasia, tem a situação inicial de dispersão
das unidades administrativas, gerando retrabalho, desperdício, baixa
eficiência e degradação de bens tomados. Na situação atual, o Centro
Administrativo já foi concebido, as obras do BEMGE estão sendo
finalizadas e está-se iniciando a transferência dos primeiros órgãos
para o prédio do BEMGE, na Praça Sete, e há negociações com a
INFRAERO em curso. O resultado é a melhoria da eficiência do
serviço público e das condições de trabalho do servidor.

Centro Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde, cujo gerente é
Luiz Roberto Nascimento e Silva, é um projeto que surge por causa de
atividades administrativas sem funcionalidade em prédios históricos e
ausência de equipamentos culturais integrados na Capital. Na
situação atual, estão ocorrendo reformas e a redefinição do uso dos
prédios da Praça da Liberdade. E o resultado é a implantação de um
complexo de atividades culturais, educacionais e do turismo cultural
na Praça da Liberdade.

Choque de Gestão, cujo gerente é Luiz Arnaldo Pereira da Cunha
Júnior, é um projeto que surge pela incapacidade da administração
pública estadual de atender a demandas da sociedade e pela falta de
uma política de gestão de pessoas. A situação atual está com a
primeira etapa concluída, com todo um marco legal, com instrumento
e andamento com uma discussão ampla na Assembléia Legislativa e
com planos de carreira. Dezesseis projetos de lei foram
encaminhados à Assembléia Legislativa. O início do período para
avaliação de desempenho individual ocorreu em julho. Temos uma
capacitação de mil servidores nesse processo. Há avaliação de
desempenho institucional com quatro acordos com os resultados já
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celebrados. São 8 OSCIPs já qualificadas e 43 processos
racionalizados em várias áreas, Defesa Social, Fazenda,
Planejamento e Gestão. Todo o material está disponível na Internet. O
resultado é fazer mais e melhor com menos, gastar menos com o
próprio Estado e mais com o cidadão.

Modernização da Receita é outro projeto. A situação inicial é o baixo
nível de investimento na estrutura da receita estadual, com infra-
estrutura física inadequada, falta de equipamentos de informática,
frota pequena e malconservada, ausência de capacitação, recursos
insuficientes para custeio do aspecto físico. O que já foi feito? Três
postos de fiscalização em fase final de construção, 5 em fase de
projeto ou licitação, 13 postos de fiscalização reformados e outros 16
em fase de projeto, 2.500 servidores capacitados em 2004, frota em
boas condições de uso, aquisição de 56 veículos novos, aquisição de
800 equipamentos de informática, programa de modernização da
administração tributária em fase de implantação, PROMADI, e a
mobilização fiscal garantida com recursos de custeio suficiente. O
resultado desse projeto é agregar, além do crescimento do PIB e da
inflação, à receita estadual R$3.600.000,00 no período de quatro
anos, de 2004 a 2007.

Saúde em Casa - situação inicial: cobertura de cerca de 40% da
população pelo Programa de Saúde da Família - PSF -; grande
número de intemações por condições sensíveis à atenção
ambulatorial e unidades básicas de saúde com infra-estrutura
inadequada. Resultados até agora: convênios celebrados com quatro
instituições para reforma e construção de unidades básicas de saúde
e realização de oficinas de melhoria em atenção básica em 11
municípios. No final do projeto, esperamos que 70% da população
esteja coberta com o PSF e que já estejam ampliadas a oferta e a
qualidade de atendimento básico à população.

Regionalização de Assistência à Saúde - situação inicial: "por que
surgiu o projeto?". Fragmentação da assistência, com
comprometimento da cobertura e do acesso aos serviços.
Desigualdade de infra-estrutura e recursos humanos nas diversas
regiões do Estado, comprometendo a eficácia do sistema regulatório
de avaliação, de controle e de auditoria. Situação atual: implantação
do plano diretor de regionalização e da programação pactuada
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integrada. Investimentos: R$24.276.047,45 aplicados pelo
PROHOSP, R$2.230.266,98 transferidos para pequenos municípios,
R$7.791.511,70 aplicados pela câmara de compensação. Melhorias
na rede assistencial: SAMU implantado em Belo Horizonte, Betim e
Ipatinga, e em andamento em Contagem; R$759.250,000 aplicados.
Elaboração de edital de licitação para desenvolvimento e implantação
do, sistema regulatório.

E bom destacar que esse é um projeto em parceria com outras
esferas do poder público. Essa é a estrutura do SUS.

Resultado: adequar a oferta de serviço à demanda da população
das várias regiões. Possibilitar o atendimento de saúde ao cidadão o
mais próximo possível de seu município de residência, por meio de
uma rede integrada, hierarquizada e humanizada.

Ampliação e Melhoria do Ensino Fundamental - situação inicial:
Minas encontra-se em 4 0 lugar no 'ranking" nacional de desempenho.
Situação atual: já iniciada em 2004 a ampliação do ensino
fundamental para nove anos, para elevar índices de aprendizagem.
Temos 105 mil alunos matriculados na escola aos 6 anos. O maior
percentual de adesão ocorreu nas regiões Norte e nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Atuação intensiva nas escolas em áreas
de vulnerabilidade social. Atuação conjunta com a Defesa Social.
Registro do aluno. Buscar o registro de todos os alunos matriculados
no Estado. A meta é de 50 mil alunos em 2004. Informatização de 527
escolas, em andamento. Capacitação de professores para atuação em
projetos de inclusão social.

Resultado: recuperar o primeiro lugar no "ranking" nacional de
desempenho; 100% da rede pública com nove anos de duração no
ensino fundamental; elevação dos índices de aprendizagem; inclusão
social e redução das desigualdades; fortalecimento da cidadania:
100% dos alunos da rede estadual identificados com RG; maiores
oportunidades de trabalho.

O projeto surge em razão do déficit de vagas para alunos de 15  17
anos.

Avaliação de desempenho dos alunos mostra que Minas parou de
melhorar.

Situação atual. Pela primeira vez na história do Brasil, um Estado
federado entrega 1.800.000 livros para todas as séries de 1.600
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escolas da rede estadual de ensino médio, com investimento de
R$21.000.000,00. Isso está sendo feito para o ano de 2005.

Instalação de conexão à Internet em 253 escolas; aquisição de 22
viaturas policiais para trabalho em áreas de risco social; capacitação
de 1.528 gestores e diretores; instalação de 811 computadores;
instalação do Centro de Referência Virtual do Professor; e criação de
58 mil novas vagas em 2004, devendo atingir 52 mil novas vagas em
2005. Resultado: Minas em primeiro lugar no "ranking" nacional de
desempenho e elevação dos índices de aprendizagem.

Projeto de Inclusão Digital. Situação inicial: exclusão digital.
Situação atual: em andamento. Inclusão digital em 23 municípios, com
implantação de 23 centros vocacionais tecnológicos, 4 bancos de
dados sociais e 9 unidades móveis - atendimento para pessoas
carentes; projeto escolhido como modelo pela ANATEI—; implantação
de 222 telecentros em parceria com o Banco do Brasil e o Instituto de
Desenvolvimento do Norte de Minas, até dezembro de 2004.
Resultado: inclusão digital em 108 municípios.

Lares Gerais. Situação inicial: déficit habitacional do Estado
estimado pela Fundação João Pinheiro de 632.057 moradias.
Situação atual: convênio com 22 municípios, atendendo-se 402
moradias nas regiões do vale do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas; convênios com a Associação de Municípios da Microrregião
do Alto Paraopeba em sete municípios para atender 70 moradias;
melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas no
Estado, por meio da formalização de convênio com a FUNASA;
construção de 402 moradias em 26 municípios atingidos pela
enchente de 2002; Lares Gerais Segurança Pública, sendo
organizados financiamentos para os policiais; Minas Solidária:
enchentes de 2003 com 396 moradias construídas; e ações da
COHAB, com 722 lotes urbanizados e 184 unidades habitacionais
construídas. Meta: reduzir 25% do déficit habitacional do Estado até o
final do período do PPAG.

Gestão Ambiental Minas Gerais Século XXI. Situação inicial: sistema
de meio ambiente desarticulado; centralização geográfica dos
processos; sistema visto como oneroso pelos solicitantes; e baixa
efetividade dos prazos gerenciais. Situação atual: sete COPAMs
regionais construídos e em funcionamento, estando o oitavo em
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andamento; implantação do Sistema Integrado de Gestão
Ambiental - SIAM -, com base de dados disponíveis ao público
externo; e desburocratização dos processos de licenciamento
ambiental, que agora possui uma porta única para tratar das
solicitações da sociedade. Resultado: melhoria da qualidade
ambiental a ser medida por um indicador que está sendo construído;
fomento do clima de desenvolvimento no Estado; e meta intermediária
de redução dos prazos dos processos de licenciamento.

Centros Públicos de Promoção do Trabalho. Situação inicial: política
pública de trabalho e renda segmentada e desconexa; lacuna entre o
perfil profissional dos trabalhadores e o perfil requerido pelo mercado.
Situação atual: meta de 2004 atingida com a implantação dos Centros
de Promoção do Trabalho de Congonhas, Ouro Branco e Três Marias;
e investimentos de R$500.000,00 com parceiros. O centro público de
Congonhas apresenta mais de mil inscritos em menos de um mês de
funcionamento; na unidade da Gameleira, o SINE foi implantado, há
cultivo de horta comunitária, parceria com o CERESP e convênio com
nove Prefeituras Municipais. Resultado: integração das políticas
públicas de trabalho e renda e seu desenvolvimento de forma
continuada.

Projeto Minas sem Fome: motivo do surgimento desse projeto foi a
existência de 4 milhões de pessoas em Minas Gerais em situação
social abaixo da linha de pobreza. Situação inicial: a liberação dos
recursos de R$23.516.896,00 foi feita neste ano, por meio de uma
emenda apresentada pela bancada federal mineira; assinatura de
convênio de repasse de recursos com o CONSEA e a RURALMINAS
para a execução dos Componentes II e III; assinatura dos convênios
com as Prefeituras e início da licitação para a compra dos
equipamentos das fábricas de Vitasopa. Resultado: melhoria da
segurança alimentar e nutricional da população.

Estrada Real: projeto que surge em razão das iniciativas isoladas de
desenvolvimento do turismo na região; a desarticulação das ações
para promoção do produto Estrada Real e infra-estrutura e serviços
inadequados para atender ao turista. Resultado já alcançado até
novembro: pavimentação de 14 trechos, totalizando 194km no pró-
acesso; recuperação de 578km, em 25 trechos no Programa Pró-MG;
melhoria de saneamento em 78 municípios, obras da COPASA-MG;
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implantação de cinco centros vocacionais tecnológicos no Projeto
Estruturador Inclusão Digital; interestadualização do programa para
Rio de Janeiro e São Paulo; investimentos na telefonia celular;
demarcação de 1.400km pelo DER-MO e sinalização dos caminhos,
pelo Instituto Estrada Real e patrocinadores. Resultado esperado: a
Estrada Real como um dos maiores destinos turísticos do Brasil;
criação de 178 mil empregos no prazo de quatro anos e atração de
2.500.000 turistas por ano.

Plataforma Logística de Comércio Exterior da Região Metropolitana -
Situação inicial: elevada ociosidade do Aeroporto Tancredo Neves;
deficiência na integração do aeroporto a outros meios de transporte.
Em síntese, uma logística de comércio exterior insuficiente na região
metropolitana. Situação atual: promoção da plataforma de comércio
exterior; construção do armazém de cargas perigosas e em trânsito no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, pela lnfraero; proposta de
mudanças na legislação destinadas à implantação da Bolsa de
Diamantes e de Jóias e Gemas no aeroporto internacional e
tratamento tributário estadual diferenciado para o aeroporto
internacional. Resultado: tornar a região metropolitana uma plataforma
de comércio exterior com alto dinamismo:

Empresa Mineira Competitiva - Gerente: Romeu Scarioli, Presidente
do BDMG. Situação inicial: apenas uma linha de crédito que não
financiava investimentos intangíveis e melhoria da empresa; a
burocracia tomava e ainda toma muito tempo do empresário em Minas
Gerais. Resultados atuais: a linha de crédito Empresa Mineira
Competitiva operativa no BDMG, atendendo a todos os investimentos
intangíveis em pesquisa de desenvolvimento, programas de qualidade
e treinamento; o Programa Facilita Minas é implantado e, em
operação, busca atender às demandas dos empresários para facilitar
suas vidas em Minas Gerais, desburocratizando a sua atividade. Um
dos resultados alcançados: o BDMG normalmente pedia 25
documentos para o atendimento ao GERAMINAS; hoje são solicitados
apenas três documentos e há integração do trabalho da Secretaria de
Fazenda e da JUCEMG. Resultado: melhoria na competitividade da
empresa mineira; criação de um ambiente descomplicado para a
atividade empresarial e a realização de investimentos em Minas
Gerais.
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Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia

Hidrográfica do São Francisco - Situação inicial: degradação
ambiental da bacia. Situação atual: implementação de projetos-piloto
de manejo integrado de sub-bacias hidrográficas em 22 municípios,
sendo 17 em convênio com a CODEVASF; implementação dos
Programas de Saneamento e Cidadania no Rio das Velhas e no
Médio Jequitinhonha; elaboração de 200 projetos de recuperação
ambiental, em convênio com a ANA; alinhamento do projeto com o
Plano Federal de Revitalização Hidroambiental da bacia do São
Francisco. Resultado: melhoria da quantidade e da qualidade de água
na bacia.

Projeto de 100% de Eletrificação Rural no Estado de Minas Gerais: o
projeto surge dada a deficiência de energia nessas regiões. Situação
atual: 1.117 clientes rurais já ligados; obras iniciadas em 534
municípios que vão ligar 12.258 clientes rurais; 25 mil novas ligações
rurais com energia prevista para 2004; taxa média de atendimento
rural de 88% até dezembro de 2004, na área de concessão da
CEMIG.

Resultado final: 100% de atendimento na área de concessão da
CEMIG.

O Projeto Jaíba, que era visto como um problema, havia encerrado
acordo de crédito com o Banco Japonês de Cooperação Internacional
- JBIC -; as terras e unidades de conservação, invadidas; não havia
licença ambiental de operação; as condicionantes ambientais não
estavam sendo cumpridas, entre outras questões. Situação atual:
renovação do acordo de crédito com o JBIC; viabilização de
R$30.000.000,00 para financiamento; conclusão das obras de infra-
estrutura; obtenção, por unanimidade, da licença ambiental para
operação; alienação de 17.290ha da etapa Jaíba II; pela primeira vez,
no País, 100% dos lotes vendidos; retomada do assentamento
empresarial da etapa 1 do Jaíba; sucesso na renegociação de dívidas
e recuperação de terras invadidas; assentamento dos camponeses da
Liga Operária Camponesa; assistência de 33 técnicos da EMATER;
criação de um consórcio de pesquisa para a área, envolvendo a
EPAMIG, a UFV, a UFLA, a UFMG, a EMBRAPA, entre outras
entidades, e a criação da equipe de defesa sanitária, com a
contratação de 29 profissionais.
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Resultados esperados ao final: o Jaíba como um dos maiores

empreendimentos de irrigação da América Latina, gerando 6 mil
postos de trabalho.

AGROMINAS - Projeto de Agregação de Valor e Diversificação do
Café em Minas Gerais. Situação inicial: falta identificação do café
produzido em Minas Gerais; 35% da produção de café de Minas está
abaixo dos padrões mínimos de qualidade; baixa produção de cafés
finos, entre outros fatores. Situação atual: criação do Centro de
Referência do Agronegócio Café; transferência e difusão de tecnologia
cafeeira; geração de tecnologia sobre a cultura do cafeeiro;
modernização da indústria de café torrado e moído; fiscalização da
qualidade do café industrializado; promoção e valorização dos cafés
de Minas e certificação de origem, qualidade e processo de café
verde. Resultado final: elevar o teor do café bebida-dura, produzido no
Estado de Minas Gerais, de 55% para 75% até o ano de 2007.

Arranjos Produtivos Locais, um outro projeto estruturador. Situação
inicial: cinco áreas de produção moveleira e três de eletroeletrônica
em decadência; forma gerencial, mão-de-obra e qualidade
inadequadas e cadeia produtiva incompleta em alguns segmentos.
Situação atual: consolidação de APL5 em duas regiões
eletroeletrônicas; 101 novos empreendimentos atraídos para a região;
R$696.000.000,00 em investimentos diretos; 12.100 empregos diretos
gerados; elaboração de um projeto para implantar um parque de
semicondutores na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Consolidação de APLs em duas regiões moveleiras: 17
empreendimentos foram atraídos; suporte a 141 microempresas e
empresas de pequeno porte nesses APLs; R$110.000.000,00 em
investimentos diretos; 2.633 empregos diretos gerados. Resultado: os
referidos APLs estão consolidados no Estado e há atração de uma
grande empresa-âncora no segmento eletroeletrônico para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Energia para o Noroeste mineiro, um projeto da CEMIG que surge
pela necessidade de ampliar a oferta de energia na região. Situação
inicial: incapacidade do setor público de atender a toda a demanda de
infra-estrutura necessária para o desenvolvimento econômico e social.
Situação atual: implantação do marco legal e difusão do programa de
PPP; implementação de unidade coordenadora de PPP; consolidação
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do fundo de PPP; elaboração e aprovação de modelagens de
projetos-pilotos; gestão de conhecimento sobre PPP e sua difusão;
criação de ambiente no Estado para efetivação do instrumento de
PPP; avaliação do programa e a implántação do arcabouço
regulatório.

Resultados esperados: 11 modelagens concluídas até o final do
período do planejamento, até 2007.

Reestruturação da plataforma logística e de transporte da RMBH. A
situação inicial surge em vista dos vários gargalos existentes na
logística da região. Situação atual em andamento: alargamento e
reestruturação da Av. Antônio Carlos (início em outubro de 2004);
melhorias físicas da Av. Pedro 1 (fase de projeto); reestruturação e
duplicação das Rodovias MG-0101 e MG-424 (início do projeto em
outubro de 2004); obras de conservação, manutenção, recapeamento
e sinalização da MG-010 (conclusão prevista para dezembro de
2004); obras de conservação da MG-424 (conclusão prevista para
dezembro de 2004); construção de duas passarelas para pedestres no
Km 17,5 e no Km 19,5 (fase de licitação); e articulação para a
melhoria da travessia ferroviária na RMBH. Esperamos a melhoria das
condições de transporte e movimentação de bens e pessoas da
RMBH. O Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas é um projeto
estruturador incluído nas audiências públicas do ano passado.
Situação atual (números para 2004): foram atendidos 43.766 crianças
e adolescentes; 13.868 migrantes; 8.254 deficientes; 2.078 idosos; e
1.178 famílias. Resultado: ações centralizadas na família que
proporcionem a inclusão social dos destinatários.

Apresentarei rapidamente os resultados da execução financeira dos
projetos estruturadores. Os gerentes darão mais detalhes hoje à tarde
e amanhã de manhã. Já liberamos R$472.778.560,39, e já foram
pagos R$384.673.174,91, com uma utilização de 81%. Posição até
30/10/2004.

Perspectivas de revisão do PPAG para 2005-2007. O objetivo da
revisão do PPAG é alinhar e focar ações em torno da estratégia do
PMDI, já aprovado por esta Assembléia, depois sancionado pelo
Governador, que define a estratégia de longo prazo para o
desenvolvimento de Minas Gerais, após um ano de aprendizado. A
partir das definições estratégicas e do foco nas ações,
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materializaremos o planejamento estratégico; teremos maior
aderência ao PMDI e aprimoraremos os planos a partir da avaliação
do monitoramento da execução e das demandas da sociedade, dos
vários executivos do setor público.

Como disse o Deputado André Quintão, esse processo de revisão
visa ao aumento da transparência e do controle social sobre o
instrumento de planejamento e à manutenção da coerência, evitando
o descolamento entre o plano e o orçamento. Pela sistemática de
aprovação do PPAG, se não fizermos uma revisão, uma discussão do
PPAG, juntamente com o orçamento, a visão de médio prazo será
abandonada para uma discussão sobre a necessidade do ano
seguinte, que é o orçamento.

Vincular essa discussão do PPAG com o orçamento é buscar trazer
para o debate entre a sociedade, o Poder Executivo e o Poder
Legislativo a visão plurianual do planejamento.

Na revisão do PPAG, o conteúdo é: detalhamento físico-financeiro
para 2005 idêntico ao orçamento, portanto integrado ao orçamento, e
para o período 2006-2007.

Em termos internos ao Poder Executivo, temos também o ano de
2008 apenas como indicativo.

O Anexo 1 inclui programas e ações excluídas, incluídas ou
alteradas, com as justificativas. E o Anexo 2, programas
estruturadores e ações mantidas, excluídas ou alteradas, com as
justificativas.

Na revisão do PPAG, os valores dos programas estruturadores,
objeto dessas audiências públicas, são estes: na área de
desenvolvimento econômico estão previstos R$1113.549,41 para o
período; gestão pública, R$62.9811,85 para 2005; infra-estrutura,
R$305.543,37; desenvolvimento social, fl$479.983,86, totalizando
R$962.058,49.

Com isso, encerro a primeira exposição, afirmando que o Governo
Aécio Neves consegue, nos dois primeiros anos, a busca do equilíbrio
fiscal e a ampliação da capacidade de investimento do setor público.
Os resultados já estão sendo percebidos pela sociedade. Uma
questão muito clara apontada pelo Secretário de Planejamento e
Gestão é que a execução dos projetos estruturadores varia. Em
alguns projetos estamos conseguindo metas muito mais ousadas do
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que em outros. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Gustavo Valadares) - Neste instante

daremos início à fase de debates. A Coordenadoria informa ao
Plenário que os participantes poderão formular perguntas á Mesa. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as
respostas.

Debates
O Sr. Coordenador - Iniciamos a fase de perguntas com a indagação

do Sr. Emani Ferreira Leandro, do CONCEP, ao Subsecretário Tadeu
Barreto: "Qual a melhoria e a ampliação dos serviços públicos que
decorrerão do Projeto Estruturador Inclusão Digital? Belo Horizonte é
um dos 22 municípios conveniados?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Como a pergunta é
específica, solicito ao Sr. William Brant, Gerente Executivo do Projeto
Estruturador Inclusão Digital, que responda ao representante do
CONCEP.

O Sr. William Brant - Está previsto para Belo Horizonte, nessa
primeira etapa, um centro vocacional tecnológico, que será específico
para portadores de deficiência física. Será o único no Brasil e está
sendo considerado modelo pelo Ministério de Ciência e Tecnologia,
para ser aplicado nos demais Estados do País. Estamos aguardando
da Prefeitura de Belo Horizonte a indicação do local onde será
instalado o centro.

O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Juarez Moreira, da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança, ao Subsecretário Tadeu Barreto: "O
desafio dos municípios banhados pelo lago de Furnas, para fomentar
o turismo, é sua despoluição. Qual o projeto do Estado para resolver a
situação?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Solicito ao Secretário
Teodoro Alves Lamounier que responda à pergunta do Sr. Juarez. A
resposta requer informações técnicas.
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O Secretário Teodoro Alves Lamounier - No final do mês

passado, realizamos, em Brasília, uma reunião com a Diretoria para a
América Latina do JBIC, com a finalidade de tratar do financiamento
para a despoluição dos cursos de água de 63 municípios que
deságuam no lago de Furnas.

Então, a ação que está em curso e que teve boa acolhida junto ao
Banco Japonês de Cooperação Internacional é esse programa de
despoluição, para proceder ao tratamento do esgotamento sanitário
nesses 63 municípios cujas águas confluem para o lago de Furnas.
Os recursos aproximados para o programa são da ordem de
US$100.000.000,00.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Maria Dolores, da APAE, também
dirigida ao Sr. Tadeu Barreto: "Qual será o percentual médio de
execução das metas previstas para o PPAG em 2004? Quais foram os
projetos estruturadores que mais sofreram contingenciamento de
recursos?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - É muito difícil fazer
agora uma previsão da execução do PPAG em 2004. Acreditamos
que, nos projetos e programas da área social com atividades
continuadas, como educação, saúde e assistência social, teremos
uma execução bem próxima dos 100%, em razão da natureza da
atividade. Programas e ações de investimento, que demandam tempo
para execução, são diferentes. Vou citar um exemplo. Determinada
obra depende, primeiramente, da definição do orçamento; depois, da
obediência à Lei n° 8.666; e de todos os processos de contratação de
fornecedores. Esses projetos tendem a ter uma execução menor que
a dos que envolvem ação continuada.

Quanto aos projetos estruturadores, eles não foram
contingenciados. O que aconteceu é que, no valor global dos projetos
estruturadores, aqueles que apresentavam uma execução mais
adequada e resultados mais evidentes foram privilegiados em
determinado momento. Não poderíamos deixar recursos
orçamentários previstos para determinados projetos esperando,
enquanto outros projetos estavam com uma execução mais eficiente.

A Deputada Jô Moraes - Considero este um momento muito
importante para a sociedade mineira. Temos um projeto e estamos
tentando verificar se está sendo executado e se é adequado à
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realidade. Queria fazer referência a apenas duas questões.
Quando o PPAG foi elaborado, correspondeu à realidade do Estado
mineiro e brasileiro, de uma certa estagnação e de uma crise fiscal e
financeira maior. Vivemos outro momento.

Mas queria me concentrar no conteúdo do projeto. Há algumas
lacunas que não se justificam em relação à realidade e à tradição do
desenvolvimento econômico de Minas. Cito um aspecto concreto.
Fazemos todo um projeto centrado no reforço da exportação - o que é
justo -, mas única e exclusivamente no agronegócio. Nenhum dos
projetos estruturadores citou o setor metalomecânico, que é
tradicional, e mesmo essa questão da empresa competitiva não o
atinge. Vivemos um estrangulamento do escoamento do minério que
dificulta a demanda, mas não temos condições para o escoamento.

Existe um problema fundamental e tradicional na economia mineira,
que é o da pequena agricultura, da agricultura familiar e, sobretudo, o
da reforma agrária.

Por exemplo, quanto a assentamento, tem-se apenas uma
referência ao ocorrido com terras no Jaíba. O problema da agricultura
familiar e o da reforma agrária estão na índole e no conteúdo do
desenvolvimento econômico. Devemos fixar o homem no campo e
possibilitar apoios para sua produção. Não se justifica que esses dois
itens fundamentais para o desenvolvimento econômico de Minas não
se incorporem aos projetos estruturadores.

Há um terceiro aspecto que considero fundamental, o
desenvolvimento científico e tecnológico. Nos projetos estruturadores,
ele situa-se apenas no problema da diversificação da produção de
café. E claro, ele existe nos nichos eletroeletrônico e moveleiro, mas
não está centrado em aspecto que faça com que a FAPEMIG
desenvolva uma situação e uma contribuição mais abrangentes.
Temos de execução orçamentária da FAPEMIG, até esse momento,
14%. A UEMG está excluída do PMDI e, na reavaliação, na revisão do
PPAG, situada apenas nos projetos de PPPs. Quanto à questão da
qualificação de mão-de-obra, evidentemente é tarefa de recursos e
responsabilidades do Governo Federal. Com relação aos centros de
trabalho, estamos centrados no primeiro emprego, retomamos o
crescimento econômico, há uma necessidade e uma demanda de
trabalho.
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E como o Estado se incorpora a esse processo? Ele não está

assentado nessa preocupação no PPAG, a não ser na questão do
turismo, que é direcionado a um setor que considero ter uma visão
limitada.	 -

Por último, devemos ter possibilidade de realizar algumas mudanças
que gerem alguma consistência. O problema da segurança pública
deve ter uma íntima ligação com as políticas sociais, que, do ponto de
vista dos gastos, são extremamente limitadas. Devemos refletir sobre
isso nos grupos de trabalho, preocupando-nos não apenas com a
execução orçamentária.

Foi feita uma pergunta que eu também faria: qual o montante dos
recursos disponíveis para os projetos estruturadores em 2004? O
Prof. Tadeu informou o que já foi liberado, 472, mas não temos
conhecimento do previsto ou do aprovado. Desejamos verificar o nível
da execução orçamentária, que não deve ter alcançado 50%, mesmo
já sendo o dia 10 de outubro.

Quero, então, dizer que esta é uma oportunidade fundamental para
fazermos uma revisão não apenas da execução orçamentária, mas,
sobretudo, dos projetos estruturadores. Desejamos saber se eles
correspondem às necessidades de um desenvolvimento sustentável
para Minas, que deve ter como foco o agronegócio, de onde se
recupera a receita. Devemos nos preocupar com questões
fundamentais e estruturais, como a agricultura familiar e o apoio à
política da reforma agrária, que é de responsabilidade do Governo
Federal, evidentemente, e com aspectos que impulsionem o
escoamento da produção mineral, tão rica e necessária. O mercado
interno também deve ser contemplado nessa revisão do PPAG.

O Sr. Coordenador - Secretário, antes do seu comentário a respeito
da fala da Deputada ,Jô Moraes, o Deputado André Quintão também
fará uma pergunta ao senhor.

O Sr. Presidente - Secretário, na linha do que expôs a Deputada Jô
Moraes, tenho uma pergunta complementar. Sabemos que há uma
execução orçamentária diferenciada no conjunto dos 31 projetos
estruturadores. A educação, por exemplo, possui uma ação
continuada, um nível alto de execução. Identificamos que o Projeto n°
31, o de inclusão social de famílias pobres, possui o índice de 43%,
em média, de execução orçamentária. Alguns projetos possuem 3%,
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7%, uma execução muito baixa.

O objeto desta revisão é que cada projeto estruturador seja
analisado detalhadamente nos grupos de trabalho. Mas, do ponto de
vista mais geral, quais são os fatores de entrave e de aceleração
desses projetos estruturadores? Como alguns são mais e outros
menos agilizados no conjunto dos projetos. Há um diagnóstico dos
fatores que podem acelerar a sua execução?

Outra pergunta: há no Estado uma análise de correspondência entre
execução orçamentária e cumprimento de meta física? Pode-se ter
execução orçamentária menor que a prevista, mas, sendo cumpridas
as metas, isso significa economia, bom uso dos recursos. O contrário
ocorre quando há uma execução orçamentária alta em relação à
prevista com metas físicas não necessariamente cumpridas. Enfim, há
uma análise dessa combinação de fatores?

Finalizando, de acordo com a exposição do Secretário Anastasia, o
primeiro ano é o de maior dificuldade, principalmente quanto ao
comportamento interno de gestão. Se há o avanço do equilíbrio fiscal
em Minas, por que se prevê redução de investimentos para o PPAG
em 2005? Os dados disponibilizados indicam diminuição de cerca de
17% para o ano de 2005. Isso não seria natural, porque a execução
orçamentária deste ano é até justificável. Até em função desse avanço
da cultura interna de gestão, a tendência seria aumentar o
investimento para o PPAG. Então, por que há essa diminuição de
investimento para o ano de 2005?

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Esse processo é rico
exatamente porque o Governador Aécio Neves inova bastante e abre
a discussão com muita transparência.

Vou tentar abordar essas questões, todas elas muito complexas, de
forma a fazermos uma reflexão e termos claro que a sociedade
mineira também terá que dar algumas respostas, e não apenas o
Poder Executivo.

Quero fazer uma premissa: escolher 31 projetos estruturadores é
muito difícil. O conjunto do PPAG tem 303 programas. A primeira
tarefa do planejamento é escolher, definir o que é prioridade e focar
para executar, a fim de se ter um gerenciamento com mais
possibilidade. E isso é difícil por causa da própria cultura brasileira. A
nossa tradição tende mais para tentar atender a todas as prioridades
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e, portanto, a nenhuma prioridade.

Por exemplo, o agronegócio apareceu com uma força muito grande
em todo o processo de planejamento. Desde o diagnóstico da
economia mineira, que foi conduzido pelo BDMG, ficou claro o papel
que o agronegócio pode assumir no desenvolvimento de Minas
Gerais. Por isso houve a escolha do agronegócio. No entanto, outras
áreas não deixaram de ser atendidas.

Quanto à área metalomecânica, por sua vez, existe todo um
conjunto de fundos estaduais e, se não me engano, os maiores
clientes desses fundos estaduais em linhas de financiamento do
BDMG são do complexo metalomecânico, como as duas montadoras
e o seu conjunto de fornecedores.

A mineração, mais especificamente na parte inicial desse complexo,
apresenta duas questões, que também foram apontadas no "Minas
Gerais do Século XXI", vol. 4. Na grande mineração, há grandes
empresas, "players" internacionais que sabem fazer e competir. Ao
Estado federado cabe, no máximo, não complicar muito o trabalho
deles e dar apoio à formação de mão-de-obra.

A pequena mineração demanda todo um trabalho de articulação dos
atores, do SEBRAE, das linhas de financiamento do BDMG e das
organizações dos trabalhadores. Ontem, discutia com o Subscretário
dessa área o investimento em infra-estrutura para um determinado
APL ligado à mineração. Isso está sendo contemplado, mas não é
estruturador. A grande mineração está muito bem; a pequena, precisa
de um trabalho articulado do Estado com outros agentes.

Sobre agricultura familiar, cito aqui dois programas. Na área de
crédito fundiário, temos conseguido resultados expressivos no Norte,
no Jequitinhonha e no Mucuri. Além disso, há ação prevista no Minas
sem Fome, também para a agricultura familiar. Essa área não foi
esquecida e está apresentando resultados que esperamos apontar na
mensagem a ser enviada à Assembléia no início do ano que vem.

O desenvolvimento científico e tecnológico é uma questão
complexa. Particularmente, dedico-me a essa questão há dez anos.
Uma coisa é o discurso de que precisamos aumentar a integração
entre a universidade, as empresas e gerar inovação; outra, é como
implementar isso. Temos de ampliar a oferta de ciência e tecnologia
ou estimular o aparecimento de uma demanda da sociedade, das
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empresas privadas para atendimento pela universidade? Nossa
opção foi ampliar os recursos em alguns programas da FAPEMIG. Por
exemplo, alocamos recursos para a demanda do Jaíba em ciência e
tecnologia, na agricultura irrigada e na fruticultura. Privilegiamos a
demanda por ciência e tecnologia dos APLs eletroeletrônicos e
moveleiro, e não simplesmente aumentamos a oferta de ciência e
tecnologia com investimento nas áreas de geração. Fizemos opção
por estimular a demanda.

Na questão do primeiro emprego, o Estado federado tem grande
parcela de responsabilidade. Sabemos que a geração de emprego
depende de políticas macroeconômicas, da capacidade de a
economia brasileira gerar postos de trabalho, de políticas salariais, da
regulação da CLT e da política de comércio exterior. Há várias outras
variáveis. No nosso caso, optamos pelo centro público de promoção
ao trabalho, ligado ao primeiro emprego, que é a revisão para 2005.
Ali, buscaremos integrar as várias ações do Estado e do poder
municipal na área de capacitação e oportunidades.

Um ponto importante da visão do gerente Luís Flávio Sapori é que a
segurança pública começa no trabalho cuidadoso do adolescente
infrator. A questão social é essencial. Claro que existe o problema de
vagas nos presídios e penitenciárias e também o problema do
policiamento ostensivo. Tudo isso tem de ser atacado. E nessa área
que gastamos o maior volume de recursos. O gerente tem plena
consciência da questão dos adolescentes infratores e do trabalho
social que deve ser implementado, tanto que o programa Fica Vivo é
uma ação conjunta da Defesa Social com a área da educação.

No meu modo de entender, a segurança pública passa pela
discussão de um sistema nacional, como foi feito no sistema da saúde
e da educação. Sem definição de uma política pública nacional que
trate essa questão de forma coordenada, ocorrerão ações nos
Estados, que não apontarão melhorias. Acredito que a solução para
esse problema seja a criação de um SUS para a segurança pública.
Arrisco essa sugestão, que nunca foi discutida no Poder Executivo.
Essa é responsabilidade de Tadeu Barreto Guimarães, é uma visão
minha como técnico e economista.

Passando à questão de valores orçados e liberados. O valor liberado
é todo aquele solicitado pelo gerente. Se o gerente não solicitou mais
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ou se surge algo que não estava previsto em seu projeto, não há
como... Mas o que foi solicitado é o valor liberado. E o financeiro é o
que foi efetivamente gasto. Acho que comentei todas as questões
abordadas pela Deputada Jô Moraes.

O Deputado André Quintão me pergunta sobre os entraves e os
fatores que aceleram a execução. São vários fatores, Deputado.
Como estamos falando de gerenciamento, entra aqui, por exemplo, a
estrutura de que o gerente dispõe. Alguns gerentes contam com uma
estrutura precária, como os ligados à administração direta; outros
contam com uma boa estrutura para auxiliá-los, como aqueles ligados
à CEMIG. Esse é o primeiro fator. Além disso, há dificuldades legais e
jurídicas para iniciar obras e executar ações. Os projetos que
envolvem muitos atores do Governo e da sociedade civil têm uma
execução mais difícil. Já os que envolvem apenas uma entidade têm
tendência a uma aceleração maior. Ou seja, são vários fatores.
Estamos falando de gerenciamento, e o gerenciamento envolve o
perfil do gerente, a estrutura de que dispõe, os processos de que tem
conhecimento e a metodologia que utiliza, por exemplo.

Quanto à questão financeira, isso foi um problema no início. E claro
que nenhum gerente consegue ter a totalidade de recursos que
gostaria, porque as demandas sociais estão muito além dos recursos
atualmente disponíveis no orçamento do Estado. Portanto, todos
tiveram de trabalhar com um valor realista, mas, dentro desse valor
realista; têm disponibilidade para fazer seu planejamento. E essa
disponibilidade aumentou ainda mais neste momento, porque nosso
horizonte vai até dezembro de 2005. Ou seja, agora podem ser
tomadas medidas, como a elaboração de um edital de licitação ou de
contratos, já com o orçamento previsto e com garantia de não ser
contingenciado até dezembro de 2005. Quer dizer, o gerente tem
agora o horizonte de, no mínimo, 14 meses.

A questão da correspondência física e financeira é bem importante,
e vou abordá-la dando um exemplo concreto. O projeto de
modernização da receita tem baixa execução financeira, mas, com
ele, tivemos resultados extremamente significativos na questão da
arrecadação e no trato da dívida pública. Tivemos resultados
finalísticos muito bons, e eles conseguiram economizar na compra de
equipamentos e de carro e gastar menos gasolina do que estava
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previsto. Ou seja, não podemos avaliar apenas a execução
financeira; é muito importante a avaliação das metas físicas e de sua
correspondência em termos financeiros, mas só poderemos fazer isso
depois de encerrado o ano. O melhor dos quadros é não gastar o todo
financeiro e cumprir as metas físicas planejadas. Quer dizer, se
olharmos só a execução financeira, poderemos cometer esse
equívoco.

Quanto à redução dos investimentos de 2004 para 2005, há dois
fatores que considerar. O primeiro é que estamos com um
planejamento cada vez mais realista e preciso, e no ano passado
estimamos algumas receitas que não se confirmaram; mas, no
conjunto dos estruturadores, estamos mantendo o nível de
investimento. O fato é que ainda não temos uma situação fiscal com
excesso de recursos: mandamos novamente para a Assembléia um
orçamento com déficit. Esperamos que, ao longo da execução, essa
questão seja resolvida, mas ainda temos dificuldade de recursos.

E a variação de 17% não corresponde aos dados que tenho em
mão. As despesas de capital caíram de R$1.630.000.000,00 para
R$1.570.000.000,00, o que dá uma variação não de 17%, mas de, no
máximo, 4%. Mas podemos deixar para depois a discussão sobre • a
precisão dos números.

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta foi formulada pelo Sr.
Expedito Manoel Fernandes, Vereador eleito de Boa Esperança, e
dirigida ao Subsecretário Tadeu: "Apesar de federal, o trecho que liga
Carmo do Rio Claro a llicínea é uma importante via de ligação entre o
Triângulo e a Zona da Mata. O Estado irá trabalhar em prol dessa
pavimentação?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Não sei, Vereador. Se
estivesse de posse do relatório da atual situação, saberia responder.

O Sr. Bernardo Tavares de Almeida - Complementando a resposta
do Subsecretário, uma proposta do Governador Aécio Neves está
sendo discutida pelo Governo Federal. Trata-se da gestão
compartilhada das estradas federais. Assumiríamos a gestão dessas
estradas, utilizando parte da CIDE. E intenção do Governo de Minas
assumir as estradas federais, que estão matando os mineiros.

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta foi encaminhada ao Dr.
Tadeu pela Cremilda, da Pastoral da Criança de Contagem: "A
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mudança da sociedade começa na barriga da mãe. Que tal criar
um serviço de atendimento a gestantes, na modalidade 0800?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Essa sugestão deve ser
encaminhada à área de saúde.

O Sr. Evaristo Garcia de Matos - Subsecretário, V. Exa. disse que os
recursos de R$23.000.000,00 são destinados ao CONSEA. No dia
131212004, começamos a discutir com o Governador a questão do
corredor de transporte e exportação, tendo o aeroporto de Confins
como base logística.

Ao discutirmos o PPAG, no final de 2003, encaminhamos a Proposta
n° 82, que estabelece: "O Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte demanda a promoção, pela EMATER, de um debate sobre
o corredor de transporte e exportação e sobre uma forma de
coordenar a rede produtiva para atender ao mercado interno e
produzir para exportar, gerando trabalho e renda no setor
agropecuário. Este relator acolhe a proposta na forma de realização
de uma audiência pública da Comissão de Participação Popular para
discutir o fomento, a produção e a agropecuária para o mercado
interno de baixo poder aquisitivo, com a presença do CEASA, da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da EMATER, da
FAEMG e do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária".

V. Exa. citou duas ONGs. Em meu entender, a EMATER é
responsável por esses recursos. Já fizeram um filme e farão 240
eventos para discutir isso. Esse dinheiro precisa ser investido para
acabar com a violência e a pobreza na região. Apesar de o trabalho
realizado pelas ONGs ser muito sério, a EMATER deve assumir a
responsabilidade desses recursos.

Dr. Tadeu, solicito-lhe esclarecimentos a respeito desse assunto,
porque vamos discuti-lo em um grupo de trabalho. Muito obrigado.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Na verdade, a
EMATER é a responsável pelo recurso. Há um convênio com o
CONSEA. Caso me tenha enganado, retifico que a responsável pelo
programa Minas sem Fome é a EMATER. O recurso destinado ao
CONSEA, aproximadamente R$3.600.000,00, vai por convênio, e o
gerente estará aqui para discutir isso. Ele é o Presidente da EMATER.

O Sr. Roges Carvalho - Bom-dia, cumprimento o Presidente da
Mesa por essa grande iniciativa. A minha intervenção é crítica e
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gostaria que ela fosse respondida de maneira crítica também. Vejo
nesse choque de gestão uma coisa muito hollywoodiana. Aquela
apresentação a que todos assistem, que dá até para chorar, mas que
não chega á realidade, não chega àquilo a que gostaríamos que
chegasse, como num diálogo, numa interlocução com o povo. Temos
dificuldades em fazer uma interlocução com o Governador Aécio
Neves.

Meu caro Tadeu, a partir disso, vejo que o Estado de Minas Gerais,
hoje, é indutor de oportunidades econômicas muito severas. Não
estamos aqui pela questão das OSCIPs, que não sabemos aonde vai
chegar. Mas o Estado também é investidor na economia do ponto de
vista de fortalecer e dar lucro, quando deveria ser regulador e
investidor das políticas públicas. Ainda não conseguimos ver
resultados positivos no PPAG.

Queria avaliar três pontos para o senhor me responder do ponto de
vista crítico. Não estou sendo arrogante, mas quero contribuir. A
grande vocação do SUS são o trabalho e as ações preventivas da
saúde, a atenção básica, um PSF de qualidade, com equipe de
qualidade. Nesse trabalho do SUS, o que importa é valorizarmos a
gestão de trabalho, educação e saúde através de práticas integradas
de profissionais de saúde, respeitando o conceito de integralidade do
SUS. Estou enfatizando esse conceito. Ora, PROHOSP não é a
vocação do SUS. Quem atende o PROHOSP?

Querem ver um outro problema? Está tramitando na Casa o plano
de carreira, cargos e salários da saúde, que fere de morte a
integralidade do SUS, privilegia o cargo de médicos e ainda cria o de
enfermagem. Fere todas as práticas dos demais profissionais de
saúde. Como fica essa equipe, o conjunto, a integralidade, do ponto
de vista da saúde? Onde está a interlocução e o respeito pelos
demais profissionais da saúde? Essa é uma posição. A outra posição
se refere à segurança. Adoro o Sapori, gosto de ouvi-lo, mas sabemos
que balas e tinta não são resposta para a criminalidade. O problema
só será resolvido por meio de práticas integradas, mas onde elas
estão? Talvez argumentem que hoje existe um arranjo entre a Polícia
Militar e a Polícia Civil. Isso não ocorre. Basta abrirmos os jornais para
constatar que morrem mais de 25 pessoas nos finais de semana. Não
há jeito.

WAR
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Para terminar, sobre crianças e adolescentes, digo que a questão

está na forma. De que maneira? Será uma questão de redefinição do
conceito? Não dá para trabalhar com adolescentes em conflito com a
lei, acho que o termo é mais adequado que "menor infrator", do ponto
de vista de o recuperar. Pessoas não se recuperam; pessoas se
incluem em projetos sociais. E um processo de inclusão, recuperar é
de exclusão. E preconceituoso, aliás. Acho que tem de haver
programas em que esses adolescentes sejam sujeito, não objeto. As
coisas estão invertidas. Entendo que o Governo Aécio tem uma boa
intenção, mas o vejo muito hollywoodiano. Temos de repensar esses
conceitos dentro da consolidação de políticas que passem pela
interlocução. Embora esta audiência pública possa expressar o
desejo, isso ainda não é uma participação popular, porque as
discussões do PPAG deveriam ter passado pelos conselhos de
controle social. Foram feitas essas discussões de maneira muito
rápida. Os conselhos deveriam ter discutido mais o assunto, feito suas
propostas, porque sabemos que os nossos Deputados reconhecem
que eles são de importância vital para a formulação de uma política
para o Estado e para o Brasil. Muito obrigado.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Não vou discutir
adjetivos. Cada um coloque os que quiser, mas o choque de gestão é
uma ação concreta. Essa discussão sobre planejamento é um
exemplo, pois houve uma abertura do Executivo, ao vir aqui discutir o
assunto.

Sobre a questão de participação, quero dizer que quem apresentou
o PMDI foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que
envolve a participação da sociedade. A participação é uma
determinação da Constituição mineira de 1989, já embute a
participação popular. Isso é inovador em nossa estrutura legal.

Quanto à questão da saúde, a saúde definiu tanto o plano diretor de
investimento quanto os programas pactuados. A todo o instante, é
SUS na prática, discutindo com o poder municipal e o federal. O
Saúde da Família funciona com participação dos Governos Federal,
Estadual e Municipal. Isso está sendo feito, e o Secretário Marcus
Pestana, com os Subsecretários, que são gerentes dos projetos, tem
dado uma lição sobre esse gerenciamento tão complexo. A questão
da saúde não se resolve do dia para a noite, mas temos sinais claros
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de avanço. Os investimentos no PROHOSP têm o sentido de
melhorar os hospitais regionais para evitar afluxo a hospitais da região
metropolitana e a hospitais centrais. O objetivo é levar o tratamento às
populações das diversas regiões assistenciais. São duas estratégias,
mas o Subsecretário vai explicar isso posteriormente. Elas são muito
importantes na área de saúde, pois são o reforço dos Programas de
Saúde da Família. Isso melhora a assistência básica às famílias e é
um reforço da regionalização da saúde, uma forma de aproximar a
população necessitada do serviço de saúde.

Isso está claramente definido no plano de Governo que elegeu Aécio
Neves. O Secretário Marcus Pestana busca implementar essas ações
com todo o respeito à estrutura do SUS, compartilhada e tripartite.

Quanto à segurança, uma coisa é a retórica de integrar. Ela não está
apenas na retórica, mas é fato. Hoje, o Estado de Minas tem um
sistema integrado de defesa social que busca informações sobre as
ocorrências de maneira única, com áreas de atuação integrada entre
as Polícias Civil e Militar. Uma coisa é executar, fazer com que essa
seja uma prática constante, o que está se iniciando em Minas, está
sendo tratado e visto no Programa Fica Vivo. As escolas estão sendo
abertas nos finais de semana. Enfim, há toda uma atenção sendo
direcionada para essa área.

Portanto, busquei citar exemplos concretos do choque de gestão,
com ações e resultados concretos.

O Sr. Bernardo Tavares de Almeida - Na exposição teatral do
Subsecretário Tadeu Barreto, extraímos coisas pertinentes. A questão
da prevenção na criminalidade, na saúde e na educação envolve
recuperação. Nos programas estruturadores, o Estado demonstra
claramente que trabalha na prevenção e na recuperação. No caso da
saúde, tem de trabalhar na recuperação, que é o que o PROHOSP faz
de maneira inteligente. Quando se atribuem níveis de complexidade à
determinadas regiões, está-se adequando oferta à demanda de
saúde, permitindo a redução do deslocamento do cidadão para buscar
tratamento, o que é mais eficiente. Essa é a lógica do PROHOSP e a
idéia do Programa Regionalização de Assistência à Saúde. O
Programa de Saúde da Família aborda a questão preventiva. Além
disso, há grande investimento em saneamento, que causa um impacto
fundamental nas doenças que podem ser evitadas com essa medida.
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Então, no caso da saúde, o Estado está tratando das duas
dimensões: prevenção e recuperação. Na segurança, isso fica claro.
De um lado, há investimento no policiamento ostensivo, na integração
da polícia em penitenciárias e presídios; e, do outro, programas de
prevenção social da criminalidade, desde penas alternativas até o Fica
Vivo e as escolas abertas em tempo integral nos finais de semana.
Enfim, as duas dimensões estão sendo tratadas nas principais áreas
do Governo. E preciso que fique claro que não adianta atuar apenas
em prevenção, quando a pessoa precisa de tratamento imediato, está
morrendo na porta do hospital. Deve-se cuidar da causa do problema
imediato, não se descuidando das ocorrências futuras e dos fatores
que podem diminuir esse problema. Esse é o ponto mais importante
da sua fala. Como o senhor expôs, é preciso atuar na prevenção e na
recuperação, não se descuidando das outras áreas.

O Sr. Coordenador - Algumas perguntas são mais específicas e
poderão ser respondidas nos grupos de trabalho que se reunirão à
tarde.

A Sra. Suely Virgínia dos Santos, da Florendi Intervenção
Terapêutica Social, pergunta sobre os tipos de investimentos que
estão sendo feitos efetivamente na capacitação dos professores e
diretores das escolas estaduais de Ensino Fundamental e de Ensino
Médio. Solicita que os procedimentos selam especificados.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Abordarei os aspectos
gerais. Posteriormente, os gerentes poderão especificá-los. Os
projetos da área de educação estão sendo centrados nas escolas de
referência, que receberão tratamento inicial privilegiado no
treinamento de professores, tanto do ponto de vista pedagógico como
no gerencial, de forma a fazer com que essa prática seja adotada por
outras escolas.

O investimento que citei nos dois projetos é significativo na área de
treinamento dos professores.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Antônio Lemos, do Centro de
Atendimento à Criança, sobre a possibilidade de financiamento do
BDMG para entidades sociais de caráter filantrópico para
desenvolvimento de trabalhos qualificativos com os atendidos.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - E uma pergunta muito
específica para o BDMG. 0 BDMG é uma instituição financeira e está
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submetida a algumas regras do Banco Central. Se não houver uma
linha para fazer um financiamento adequado a esse tipo de instituição,
dificilmente se conseguirá o financiamento, porque é necessário o seu
retorno. Como a instituição tem um trabalho filantrópico, dificilmente
deve gerar recursos para repagar financiamentos. Penso que não é o
caso de financiamento bancário tradicional.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Oswaldina, do Grupo 2, do
Conselho da Cidade da Prefeitura de Belo Horizonte, do Orçamento
Participativo: "Como será implementada a capacitação técnica para
inclusão social no setor público para o programa de competência
básica para o trabalho, incluindo as famílias onde há pessoas com
deficiência?".

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Não consigo responder
a essa pergunta. Nos trabalhos da tarde poderemos respondê-la,
quando falarmos sobre o projeto de inclusão digital.

O Sr. Coordenador - Temos uma pergunta feita a um dos
coordenadores de grupo da tarde, que é o Subsecretário Rômulo
Antônio Viegas, que estava presente, mas não está mais no Plenário.
Esta pergunta será repassada a ele, para que possa respondê-la à
tarde.

Com a palavra, Jair Pereira dos Santos, da Associação dos
Moradores do Bairro Campo alegre, que fará uma pergunta oral.

O Sr. Jair Pereira dos Santos - Cumprimento os componentes da
Mesa e todos os presentes. Faço parte do Grupo 2, e minha
preocupação é com a revitalização do SUS, na questão da
regionalização da assistência à saúde. Por que regionalizar? Porque é
preciso defender o SUS, que está caindo pelas tabelas por falta de
mobilização da sociedade. Há 140 milhões de pessoas dependendo
do SUS, cuja média é de três consultas por habitante por ano.

O orçamento, por sua vez, é de R$20,00 por pessoa, que é dez
vezes menor do que o do sistema de saúde dos países desenvolvidos.
Faltam leitos, médicos, enfermeiros e medicamentos. O orçamento
público destinado ao SUS é insuficiente.

A CPMF, imposto sobre o cheque, criada para melhorar a saúde,
acabou sendo desviada para outros fins. E preciso que se cumpra a
Constituição, pois há Estados e municípios que não destinam os
recursos previstos para a saúde. Na esteira dos países desenvolvidos,
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é preciso melhorar substancialmente o orçamento do SUS,
elevando-o para R$200,00 por pessoa, no mínimo.

E preciso regionalizar a assistência à saúde, sim. E preciso também
que esses milhões de dependentes do SUS, os mais pobres e
marginalizados da sociedade, organizem-se em mobilização,
pressionando as autoridades em defesa desse mesmo SUS.

Propomos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais chame
para si a responsabilidade de promover a defesa do SUS, mobilizando
toda a sociedade.

Outra questão, objeto de discussão nesses dois dias de plenária,
são a segurança e a inclusão social. Como reduzir a criminalidade em
Minas Gerais e em todo o Brasil? Temos de buscar a fonte dos fatores
causadores dessa criminalidade. Identifico a desigualdade social; a
discriminação, que dificulta o acesso às oportunidades de trabalho; a
marginalidade; a ociosidade provocada pelos fatores mencionados;
moradia em ambiente promíscuo, trazendo, no seu bojo, a má
qualidade de vida, o alcoolismo, as drogas, transformando cidadãos
em violentos e agressivos farrapos humanos. Como reverter essa
situação? Separando, nos presídios, os condenados, de acordo com
os crimes cometidos: ladrão de galinha com ladrão de galinha, e não
misturados com criminosos de alta periculosidade como, por exemplo,
com traficantes; instituindo a alfabetização e o trabalho para todos, e
trabalhos agrários nos presídios. Chamo a atenção para o belo
trabalho feito pelo Bispo Marcelo Crivella, no sertão da Bahia,
construindo a Fazenda Canaã, não dando o peixe, mas ensinando a
pescar. Temos de parar com a prática do assistencialismo. O Estado
deveria investir no combate às drogas e aos traficantes; investir na
recuperação de drogados, promover campanhas educativas e
humanizar as favelas. Que o Estado e a sociedade organizada se
esforcem para diminuir a desigualdade social, promovendo a
escolarização obrigatória para os analfabetos funcionais. E quem são
os analfabetos funcionais? São aqueles que, com mais de 15 anos de
idade, não conseguem ler um texto contido num manual, nas fábricas.
O Brasil é um país que quer se tornar desenvolvido e ser uma grande
potência e, portanto, deve combater suas mazelas sociais. Vejamos o
exemplo da China, onde todos trabalham não há lugar para ociosos
ou traficantes. Muito obrigado.

r:s
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O Subsecretário Tadeu Barrete Guimarães - Em linhas gerais,

concordo com várias coisas. O SUS realmente é um avanço da
sociedade brasileira, mas necessita ser melhorado em todas as
esferas de Governo. Quanto às questões sociais apontadas, há um
programa de Governo em que algumas coisas estão sendo
implementadas, outras são muito específicas e demandam conversa
com pessoal especializado.

O Sr. Coordenador - Vamos às duas últimas intervenções orais.
Com a palavra, Dalmo Gonçalves Costa, da Associação dos
Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária. A pergunta também é
dirigida ao Subsecretário Tadeu Barreto.

O Sr. Dalmo Gonçalves Costa - Bom dia. Faço uma pergunta
referente à BR-1 17, que se encontra no Baixo e Médio Jequitinhonha.
Já que foram anunciados milhões de investimentos em pavimentação
de rodovias, quero dizer que há um trecho, de ltaobim à Almenara,
extremamente caótico. Alguns motoristas dão a volta por Pedra Azul,
trafegando mais de 1001km para chegar a Almenara, a fim de evitar o
referido trecho. Há uma região, de Almenara a Salto da Divisa, que
nunca teve asfalto, chamada, pelo pessoal do vale do Jequitinhonha,
de "verba do asfalto", numa referência à antiga verba da seca do
Nordeste. Nesse projeto de pavimentação, existe algum projeto
específico para as regiões do baixo e do médio vales do
Jequitinhonha?

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Conheço o estado
dessa estrada pois sou da região. O trecho de Itaobim a Almenara,
apesar do mal estado de conservação e manutenção, está pronto.

Isso faz parte do Programa de Recuperação e Conservação de
Estradas Pró-MG. Não sei para quando está prevista essa obra. E um
programa amplo, que tem gerenciamento intensivo. Mas, no processo,
não está incluído, a não ser que haja algum trecho. Não sei como está
em Almenara e em Salto da Divisa. O objetivo do programa é ligar os
municípios que ainda não têm asfalto.

O Sr. Dalmo Gonçalves Costa - Se não houvesse asfalto no trecho
que liga ltaobim a Almenara, com certeza ele estaria melhor. Hoje, a
situação é extremamente caótica. Os veículos não têm condições de
transitar nesse trecho de aproximadamente 701km. O Governo da
Bahia levou asfalto até a rodoviária de Salto da Divisa, avançando a
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fronteira de Minas.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, para a última intervenção oral,
o Sr. Antônio Coquito, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

O Sr. Antônio Coquito - Bom-dia. Sou jornalista e milito na área da
infância e da juventude. A minha pergunta tem que ver com os
projetos e programas políticos do Governo do Estado e com a nossa
ansiedade contra o movimento social.

No início, o Secretário falou sobre a necessidade da capilaridade
entre os três setores. Isso é muito importante, significa a maturidade
política dos países mais avançados, por que não dizer da maturidade
política do País.

Quero fazer uma reflexão sobre a condução da gestão pública no
PPAG. Vivemos uma dicotomia entre o discurso e a prática. Muitas
vezes, o que vemos são ações concorrentes e paralelas dos
programas do Governo e do terceiro setor, da sociedade.
Conseqüentemente, há um desgaste dos recursos financeiros. Na
realidade, poderia haver intervenções muito mais profícuas e efetivas
na solução de problemas sociais. Discutimos choque de gestão,
modernização da gestão, enquanto há ações concorrentes de políticas
públicas do Governo Estadual e da sociedade. Quero saber qual é a
posição do Secretário, porque há programas que fazem a mesma
ação da sociedade só para demarcar território, ou seja, aqui é o
Governo do Estado; aqui é a sociedade; aqui é o Governo Federal.
Por exemplo, em determinado dia o Governo Federal faz uma ação, e,
um mês depois, o Governo do Estado faz outra. Tudo isso para não
parecer que estão trabalhando pela mesma causa, para demarcar
diferença política, sendo nós todos cidadãos do Estado de Minas
Gerais.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - No próprio diagnóstico
da economia mineira, no século XXI, e no plano de Governo, a idéia é
que desenvolvimento, no mundo atual, é feito de forma integrada. Há
até uma expressão do "Minas Gerais, Século XXI": "Desenvolvimento:
missão de todos". Incluindo isso as várias esferas do Governo e o
setor privado. No conceito, essa é uma questão; no entanto, na
prática, temos de conviver com a necessidade de fazer uma gestão
eficaz e com a lógica política. Tanto assim é, que você citou o
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Governo Federal, o Governo do Estado e o Governo Municipal.

Quando conseguirmos avançar em algumas políticas públicas com
uma integração cada vez maior, o resultado para a sociedade será
muito melhor. Agora, seria importante, como representante do terceiro
setor, envolvido em políticas públicas, apontar resultados específicos
nos fóruns específicos para isso. O Governo Aécio Neves tem
proposta de avançar no relacionamento com o terceiro setor em várias
políticas públicas, aliás aprovando a lei de OSCIPs, já aprovada neste
Plenário.

O Sr. Antônio Coquito - Secretário, minha preocupação com o
orçamento público não é meramente uma questão política, tem muito
mais que ver com uma questão fantasiosa. Estamos lidando com
orçamento público, mas queremos marcar posição por uma questão
ideológica; não que estejamos aqui porque queremos melhorar a
condição do cidadão mineiro, porque queremos melhorar a sociedade
mineira. Isso é recurso público indo pelo rato.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Continuo afirmando que
você está falando de um problema que, em médio prazo, não é
possível resolver com a estrutura política atual, com a forma da
democracia representativa. Estamos falando sobre algo muito
complexo. Você sabe o tamanho da encrenca sobre a qual estamos
falando? A lógica política da próxima eleição pode atrapalhar a
execução de uma política pública que beneficiaria todos os habitantes
de um determinado lugar, por divergência entre o poder público
municipal e o poder público estadual ou o poder público federal.
Então, estamos falando sobre algo que só com o tempo e com o
amadurecimento político e da gestão do setor público poderemos
enfrentar. Não é uma questão de curto prazo.

Há uma intencionalidade clara do Governo Aécio Neves e do
Secretário de Planejamento e Gestão de atraírem a participação da
sociedade em todas as questões. Não é à toa que o Poder Executivo
está discutindo essas questões com o Poder Legislativo, mas não é
de um dia para o outro que serão resolvidas.

• Sr. Coordenador - Agradeço a todos.
• Sr. Presidente - Mais uma vez registro a alegria por ter contado

com a presença de todos nesta manhã. Ouvi atentamente todas as
perguntas e algumas posições direcionadas ao processo. Faço uma
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reflexão com vocês, que ficaram até agora, e com os
telespectadores da TV Assembléia sobre a idéia do processo de
participação. Até o ano passado, não havia cultura de planejamento
envolvendo o Poder Legislativo. As vezes, nem o próprio Governo se
importava com os planos. Estamos mudando uma cultura. O
planejamento é importante para que as prioridades sejam do Estado,
não do partido, do Governo nem do Deputado, porque a lógica do
planejamento sério ultrapassa governos. São propostas estratégicas
para o Estado e para o País.

Quanto mais a população se apropriar do planejamento das
prioridades, mais será guardiã dessas prioridades,
independentemente dos governos. A continuidade dos bons projetos
não deverá estar sujeita à alternância de poder.

Nesta Casa, é a primeira vez que se procede à revisão de um plano
plurianual. Isso é conquista da população. Este evento é o resultado
de uma emenda popular que foi apresentada pelas 237 entidades que
participaram dos trabalhos no ano passado.

Hoje à tarde poderemos perguntar ao Gerente de um projeto
estruturador: "Por que apenas 6%, ou 83%, ou 100% de execução
orçamentária?". Não estou entrando na avaliação do plano, porque
isso só se dará depois de consolidadas as apresentações. Estou me
referindo aos instrumentos de acompanhamento que nunca tivemos.
Estamos buscando não só a meta orçamentária, mas também a do
desenvolvimento físico, o que já é um grande avanço.

Esclareço ao companheiro Roges que participação não é patrimônio
de nenhuma instância. Ocorre nos conselhos, nos fóruns, nas ONGs e
nos mecanismos dos Poderes Executivo e Legislativo. Em meu
entender, o encontro que estamos realizando é também participação
popular. Pessoas vieram do vale do Jequitinhonha e de vários pontos
de Minas para participar dos grupos. Afirmar que este evento não é
participação popular seria desrespeito para com todos os que estão
reunidos agora neste Plenário.

Podemos aperfeiçoar nosso trabalho. Nisso você tem razão. O
período eleitoral prejudicou um pouco as iniciativas de preparação e
capacitaçâo da Escola do Legislativo. Pouca gente participou, mas
houve esforço da Assembléia Legislativa para capacitar pessoas para
este trabalho.
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Nossa meta para o próximo ano é regionalizar as audiências

públicas, porque isso forçará o poder público e a Assembléia
Legislativa a desenvolver mecanismos de acompanhamento físico e
orçamentário de maneira descentralizada.

E verdade que se trata de um processo político. A Comissão fez a
opção política de concentrar a revisão nestes dois dias, em vez de em
cinco dias no mês, para possibilitar a participação dos interessados do
interior.

Acolhemos as sugestões apresentadas, mas é preciso reconhecer o
valor do processo construído, não por causa da Comissão nem dos
Deputados que a integram, mas por causa das pessoas que aqui
estão e do corpo técnico da Assembléia Legislativa, que está
desenvolvendo uma excelente metodologia institucional de
acompanhamento de política pública.

O Deputado Gustavo Valadares, o Subsecretário Tadeu e eu não
temos mandatos permanentes, mas as instituições da democracia que
defendemos devem ser cada vez mais fortalecidas e valorizadas,
porque são para sempre. O Poder Legislativo deve criar uma
retaguarda institucional que capacite Deputados e integrantes da
sociedade a exercer a fiscalização do Poder Executivo. E isso que
estamos construindo.

Reitero meu pedido de desculpas por eventuais equívocos em todo
esse trabalho, mas reconheço, ao mesmo tempo, que estamos
avançando muito num projeto que faz interesses e objetivos se
unirem.

E fundamental a participação nos grupos de trabalho; 31 projetos
serão apresentados e discutidos hoje á tarde e amanhã de manhã. E
as propostas surgirão exatamente nos grupos. Teremos depois
intensos oito ou nove dias de prazo para parecer técnico, negociação
política e aprovação ou não das propostas na Comissão de
Participação Popular, que poderá transformar as sugestões em
emendas. No ano passado, 32 emendas foram aprovadas e
sancionadas pelo Governador, inclusive a que instituiu a revisão; a
que deu origem ao Projeto Estruturador n° 31, para inclusão social de
famílias pobres; e a que possibilitou a destinação de R$3.450.000,00
para o Minas sem Fome e para o apoio aos grupos regionais de
segurança alimentar e nutricional, tão bem conduzidos pelo CONSEA.
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Alcançamos resultados objetivos e esperamos que todos sejamos
bastante criativos e participativos na parte da tarde de amanhã, para
que o resultado se materialize em reforço das políticas públicas em
Minas Gerais.

Agradecemos a todos vocês, especialmente ao Subsecretário Tadeu
Barreto, ao Secretário Teodoro Alves, ao Deputado Gustavo
Valadares e à Deputada Jô Moraes, que se debruçou previamente
sobre a matéria, num grande esforço pessoal e técnico. A Presidência
agradece a honrosa presença de todos.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de 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 DO EVENTO REALIZADO NA gQa REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM

10/11/2004
Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos
- Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Exposições
dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho - Palavras do
Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Entrega das propostas -
Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - A Presidência convida

a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Tadeu Barreto Guimarães,
Subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento da SEPLAG;
Bote Arenque, Cristiano Mata Machado, Lea Lúcia Cecílio Braga,
Vilson Luiz da Silva, Lúcio Guterrez, Jussara Bellavinha e Benicio de
Assis Araújo, Coordenadores dos Grupos de Trabalho 1 a VII,
respectivamente; e Bernardo Almeida, da Superintendência Central da
SEPLAG.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

rÁ



771
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização

da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2004-2007.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - A dinâmica da reunião, na parte da tarde, será a

seguinte: o Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães fará
considerações gerais sobre os trabalhos realizados nos grupos;
posteriormente, ouviremos os representantes dos grupos que
compõem esta Mesa, que farão uma síntese dos trabalhos e indicarão
as discussões prioritárias; após essa exposição, será feita a entrega
de todas as propostas apresentadas pelos grupos à Assembléia
Legislativa, que serão analisadas uma a uma. Faremos uma divisão
entre as que são pertinentes ao PPAG e à lei orçamentária e as que
são dirigidas a outros órgãos e a outros instrumentos de pressão e
fiscalização. As que forem pertinentes ao PPAG e ao orçamento serão
objeto de parecer técnico e análise da Comissão de Participação
Popular. Havendo a aprovação, serão transformadas em emendas
dessa Comissão e apresentadas até o dia 19 de novembro, que é o
último dia de apresentação de emendas ao Plano Plurianual. As que
tiverem desdobramento para o orçamento terão prazo até o dia 26 de
novembro. A ata desta reunião contendo a transcrição completa das
exposições e dos debates será publicada no jornal "Minas Gerais",
"Diário do Legislativo", na edição do dia 20 de novembro. Aos
interessados em gravar em vídeo as reuniões, esclarecemos que não
será possível fornecer cópias das gravações, razão por que haverá
reprise do evento pela TV Assembléia nas seguintes datas e horários:
domingo, dia 14/1112004, às 9 horas, e segund-a-feira, dia
15/1112004, às 9 horas.

Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães
Boa tarde. Cumprimento o Deputado André Quintão, coordenador

desta audiência pública, os demais componentes da Mesa, os
coordenadores dos vários grupos e participantes desta audiência
pública.

Destaco dois pontos nesta minha fala inicial. Primeiro, agradeço e
destaco a presença de praticamente l00% dos gerentes executivos
dos projetos estruturadores. Pela segunda vez o Poder Executivo
estadual demonstra a importância da relação com o Poder Legislativo
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e com as audiências públicas, envolvendo a participação popular
na revisão do PPAG e, conseqüentemente, nas alterações do
orçamento de 2005. Houve uma presença maciça, com o
comparecimento de todos, acatando as reflexões, discutindo-as, com
o objetivo de buscar a execução e a realização dos resultados
concretos que podem transformar o futuro de Minas Gerais.

O segundo aspecto é apontar alguns números sobre a execução do
PPAG, particularmente dos projetos estruturadores.

O documento que circulou para todos os participantes foi elaborado
pela Consultoria desta Assembléia Legislativa e agrega todas as
fontes de recurso. Isso não esclarece todos os aspectos da execução
dos projetos estruturadores. Para os senhores terem uma idéia, até o
dia 8 de novembro, de um crédito total autorizado de
R$733.000.000,00 com recursos do Tesouro Estadual, foram pagos
R$443.000.000,00, ou seja, 60% de execução financeira. Repito: 60%
de execução financeira.

Destaco que a execução financeira, como disse ontem, não é o
único nem o principal aspecto que devemos acompanhar. Na verdade,
devemos acompanhar a execução física dos projetos. Digo que ainda
faltam dois meses, 50 dias, e há 60% de execução. Quanto às demais
fontes que, em grande parte, são transferências da União, houve uma
execução de 29%.

Gostaria de destacar o projeto de redução da criminalidade violenta
em Minas Gerais, com um valor previsto de R$99.000.000,00 de
transferência de outras fontes. Até agora foi possível executar um total
de R$1 1.000.000,00, ou seja, 11% do crédito autorizado.

Portanto, quando há análise mais detalhada da execução dos
projetos estruturadores, verificamos uma execução de 60% dos
recursos cujo controle é do Estado federado, ou seja, do Governo do
Estado de Minas Gerais, e de 29% das fontes em que não há controle
total do Governo do Estado. Se somarmos os dados, há 54% de
execução.

Destaco, mais uma vez, quanto foi feito, em termos físicos, de vários
projetos. Os participantes dos grupos tiveram a oportunidade de
verificar isso. Um deles é o projeto Estrada Real, que possui execução
financeira de R$665.000,00. Isso é o que vale hoje o produto Estrada
Real, destino turístico criado em Minas Gerais, realizado em parceria
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com outros atores da sociedade, sem execução financeira do
Tesouro Estadual.

Portanto, essas são as minhas considerações iniciais. Depois
retornarei para apresentar algumas reflexões sobre as sugestões dos
grupos. Obrigado.

Exposições dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
A Sra. Bete Arenque - Boa tarde. Sinto-me feliz de representar aqui

a sociedade civil e participar do grupo de estudo Educação, Cultura e
Turismo. Houve 187 inscrições, e a presença foi bem maciça. A
reunião foi muito tranqüila e proativa.

Ao ler as propostas encaminhadas, tenho cada vez mais certeza de
que devo tentar alcançar esses objetivos.

Observando a história da humanidade e dando atenção para a
busca do homem, constatamos que o desenvolvimento humano está
na ordem do dia. Percebemos que os problemas que afligem a
humanidade, que causam dor e sofrimento, só serão solucionados à
medida que o homem melhore sua maneira de estar no mundo. Cada
indivíduo e cada organização, para manter sua posição competitiva,
deve investir na aquisição de novos conhecimentos e tecnologias.
Estamos vivendo uma transformação que mudará a política e a
economia. Não haverá mais produtos nacionais, tecnologias
nacionais, economia ou indústrias nacionais. A globalização é a
palavra-chave. O único recurso verdadeiramente nacional será o
povo, constituído por seus cidadãos. A participação e o discernimento
de cada povo serão o recurso principal de cada nação. A importância
de uma nação será determinada pelo valor potencial daquilo que seus
cidadãos podem acrescentar à economia global. Justamente por
causa da facilidade de transmissão de conhecimento e de tecnologias
e por causa do povo e do valor desse povo é que haverá trocas no
mundo.

Já são contados os dias do sistema educacional como espelho do
sistema de produção industrial em massa, no qual as crianças passam
de uma série a outra, em uma seqüência de matérias padronizadas,
como se fosse uma linha de montagem industrial. Já são contados os
dias em que uma economia poderá viver sem as divisas injetadas pelo
turismo. Já são contados os dias em que os artistas, a antena do
nosso tempo, que sabem e procuram transmitir o que o povo pensa e
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sente, não sejam respeitados e não sejam o caminho para os
governantes entenderem seu povo.

O turista traz divisas, promove o desenvolvimento e quer ver as
belezas do local. Portanto, precisa ver a educação e a arte desse
povo; precisa ver a natureza e o meio ambiente que o povo habita
bem cuidados.

A educação deve construir um cidadão que saiba ser, conhecer,
fazer e se relacionar. E muito importante que olhemos com atenção e
profundidade para a educação, para a cultura e para o turismo, com
investimentos reais da vontade do povo e da ação política.

Foram entregues 60 propostas, das quais 26 refletem necessidades
do setor cultural; 20 pedidos referem-se à educação; e 10 pedidos, ao
turismo.

Em relação à cultura, foram pedidos centros culturais, que se
aumente o orçamento do Estado para pelo menos 1%, que seja
instituído fundo de cultura do Estado - que já existe em lei -, e que
haja orçamento para isso, que possibilite que o povo mineiro,
reconhecido nacional e internacionalmente por seus talentos
artísticos, tenha espaço e possa criar e produzir.

Para a educação, foi pedida a capacitação dos professores para
melhoria da qualidade do ensino, já que houve grande
democratização, transformando a qualidade em um problema.

Essa qualidade depende da integração profícua com a arte, a
cultura, a ciência e a tecnologia. A educação já não pode ficar dando
voltas em si mesma. Ela não tem saída; logo, tem de olhar para fora.

Não entendo por que um País como o Brasil, que possui excelentes
aspectos geográficos, não aproveita o turismo geográfico. Ressalto
que Minas Gerais se destaca pelo seu turismo histórico. Este
documento contém a relação. Todos devem tê-lo, por isso não será
necessário ler as propostas. Temos de pensar em equilibrar os
investimentos, tendo em vista a canalização de mais energia para o
desenvolvimento da cultura, do turismo e da educação; todavia, é
necessário que esta esteja integrada às demais. E preciso que as
áreas se integrem.

Quanto à reunião de ontem, pude concluir que os gerentes dos
projetos estruturadores têm enorme determinação e vontade de que
.tudo ocorra da melhor maneira possível. Ou seja, desejam que,
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realmente, esses projetos sejam transformadores e que Minas
Gerais assuma, no cenário nacional, o espaço que merece. Constatei,
ainda, que é muito importante haver uma ação da sociedade proativa
e continuada.

Ontem, ao revisarmos projetos muito específicos, a sociedade
pronunciou-se: "Existe o corredor cultural, mas, em todo o Estado,
precisamos de centros culturais que dêem acesso à formação e à
criação artística". O povo precisa expor o que sente, o que pensa. E é
por meio dos artistas que poderá fazê-lo. Ademais, é escutando isso
que o governante poderá governar bem.

Era o que tinha a dizer. Fiquei muito feliz, principalmente porque as
propostas da cultura foram as mais numerosas. Como árdua
defensora da cultura, fiquei muito feliz com a participação da minha
classe. Obrigada.

O Sr. Cristiano Mata Machado - Boa-tarde. Cumprimento o
Deputado André Quintão, os demais membros da Mesa e os
participantes. Não falarei especificamente sobre as propostas
expostas pelo grupo, uma vez que são muitas e serão passadas à
Comissão. Algumas delas são bastante especificas; logo, podem não
ser de interesse geral. Procurarei relatar como se deu a discussão
dentro do grupo. Contamos com a participação dos gestores do
Estado nos projetos estruturadores: Saneamento Básico, Mais Saúde
para Todos, Saúde em Casa, Regionalização da Assistência à Saúde
e Lares Gerais.

No grupo, a discussão foi bastante profícua, qualitativa. Destaco a
importância da participação das pessoas nesse tipo de debate, visto
que a sociedade está ávida por poder interferir na gestão, na
condução dos negócios do Estado. De fato, a participação teve muita
qualidade e foi muito interessante.

Basicamente, os debates se concentraram no tema "saúde", embora
o tema "habitação" tenha feito parte do grupo.

O tema "saúde" voltou-se para duas questões básicas. A primeira é
sobre os recursos colocados para a saúde dentro da Emenda à
Constituição n° 29, que estabelece os percentuais de investimento de
cada esfera do Governo. Trata-se de uma grande discussão. Indagou-
se se deveria ser considerada uma série de recursos colocados na
rubrica "saúde", destinados a diversas áreas, inclusive saneamento
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básico. Se não era atribuição do orçamento da saúde, não poderia
ser considerado como cumprimento da Proposta de Emenda à
Constituição n° 29.

Esse assunto dominou os debates por algum tempo. Tenho a
impressão de que, na prática, as pessoas percebem que ações
básicas de saneamento interferem na qualidade de vida e na atenção
à saúde. Esse debate precisa ser mais aprofundado, pois são
retirados da atenção básica à saúde, da assistência à saúde, recursos
bastantes significativos.

A sociedade terá de fazer essa discussão. E preciso saber onde
serão alocados esses recursos e o que representarão no orçamento,
uma vez que se deve cumprir a Constituição e garantir a atenção à
saúde integral e de forma universal a todos.

Outro ponto muito discutido foram as atribuições do Conselho
Estadual de Saúde. Membros do Conselho que estavam presentes
expuseram a necessidade de esse órgão deliberativo ter mais
informações e contato mais próximo com os gestores do Estado, o
que, segundo eles, não está ocorrendo. Reivindicaram maiores
informações, até para que não fossem posteriormente
responsabilizados por omissões ou por ações que não
correspondessem às discussões internas do Conselho Estadual de
Saúde.

Mais uma questão importante é a de que, a partir do próximo ano, a
discussão desse PPAG se dê com base na avaliação da execução
orçamentária de 2004. Essa preocupação visa a evitar que toda a
nossa discussão, que toda participação ocorrida na Assembléia,
sejam diluídas por uma eventual peça orçamentária de ficção, ou seja,
discute-se bastante, coloca-se a questão da origem e da destinação
dos recursos, mas, na prática, no ano seguinte, constata-se que a
execução não foi aquela desejada ou aprovada pelo grupo.

Temos também importantes propostas de algumas cidades e
hospitais específicos. Não citarei nenhuma delas, para não dizer que
estou favorecendo essa ou aquela. Todas serão avaliadas pela
Comissão para que seja dada a resposta adequada.

Quanto ao campo da habitação, pouco discutido em virtude do
tempo, ficou salientada e aprovada pelos gestores do Estado a
necessidade da participação do segmento social. O envolvimento de
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cooperativas e de associações comunitárias deve ser incentivado,
para que, nesse campo, os recursos sejam alocados de acordo com
as necessidades de cada local, de cada comunidade.

Basicamente era isso que eu tinha para colocar. Agradeço a
oportunidade de participação. Obrigado.

A Sra. Lea Lúcia Cecílio Braga - Boa-tarde, Deputado André
Quintão, companheiros de mesa e todos presentes.

O Grupo 3, intitulado Segurança e Inclusão Social, discutiu quatro
projetos estruturadores: redução da criminalidade violenta em Minas
Gerais, centros públicos de promoção do trabalho, até social de
famílias vulneralizadas e o Minas sem Fome. Esse grupo contou com
uma inscrição anterior de 203 pessoas. Ontem, no teatro da
Assembléia, trabalhamos com toda a sua capacidade, até com
pessoas em pé. Isso significa que trabalhamos com 70% a 80% dos
inscritos para a discussão dessa temática.

Trabalhamos com uma metodologia que havia sido pensada em um
primeiro momento. Houve apresentação dos projetos pelos gerentes e
posteriormente o debate procurou cumprir o objetivo da audiência
pública, sobretudo pela apresentação de propostas que pudessem vir
a subsidiar e contribuir para esse processo.

Tivemos em torno de 30 propostas escritas e encaminhadas à
coordenadoria do grupo, sendo assim distribuídas: redução da
criminalidade - 11 propostas; centros públicos - 1; inclusão social de
famílias vulneralizadas - 24; e Minas sem Fome - 4. Embora o número
de propostas seja diferenciado, o debate dos temas pelos grupos foi
eqüitativo. Todas as temáticas absorveram e buscaram de fato a
participação dos presentes.

Nossa percepção da dinâmica foi um debate muito qualificado com
os presentes. Houve preocupação de centrar o conteúdo das
propostas buscando de fato cumprir o momento proposto pela
audiência pública.

Em uma rápida análise das propostas encaminhadas, é importante
considerar que, na verdade elas se pautaram em três itens, diria de
forma mais geral, embora tenhamos acatado a orientação da
coordenadoria. Todas as propostas foram acatadas e serão
analisadas na comissão.

E importante considerar que, de forma geral, as propostas giram em
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torno de três eixos: qualificação da gestão dos projetos
estruturadores, debate em torno da importância do aporte financeiro
de recursos para garantia das ações previstas nos projetos
estruturadores e preocupação muito grande com a capacitação de
todos os atores que envolvem a dinâmica na execução dessas ações -
conselho, sociedade, técnicos e gestores.

Entre essas propostas, destaco a preocupação com a possibilidade
de aumento da meta nas ações pensadas, a necessidade do aporte
financeiro para a execução das ações, a capacitação técnica e política
dos atores, considerando os gestores, técnicos e o conselho, o debate
em torno da municipalização das ações, principalmente o projeto
estruturador que visa à inclusão social de famílias vulneráveis.
Ressalto também várias propostas que contribuem para a gestão,
como fusão de programas, alteração de nomenclatura para que se
mostrem, da melhor maneira, os objetivos e a execução do programa.

Em relação ao debate da segurança, além dessas preocupações, foi
apontado debate importante acerca de ações curativas, ou seja, de
enfrentamento dos resultados da questão da violência em concreto; e
de ações preventivas, que envolvem o trabalho não só de gestores,
mas também da sociedade, e que integram a rede de atendimento a
crianças, adolescentes e adultos voltada para essa área. De forma
geral, essa é uma síntese do debate.

Queria destacar a importância do preparo dos participantes para as
questões que estavam sendo apontadas, não apenas do movimento
organizado, mas dos indivíduos, que, de fato, concentraram-se em
seu conteúdo. Percebemos que os participantes do grupo discutiram
as propostas com conhecimento e domínio dos projetos estruturantes,
o que, sem dúvida, contribuiu para que ontem, à tarde, pudéssemos
fazer não apenas uma análise, mas apresentar propostas que
poderão contribuir. Ressaltaria a preocupação em torno da viabilidade
e do aporte financeiro para efetivar as ações previstas nos quatro
projetos estruturadores.

O Sr. Vilson Luiz da Silva - Cumprimento o Deputado André Quintão,
Presidente desta reunião, na pessoa de quem cumprimento todos os
Deputados e Deputadas; o Subsecretário Tadeu Barreto, da SEPLAG;
companheiros da Mesa; coordenadores; senhores e senhoras
gerentes de projetos que participam deste Plenário, tivemos a
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participação de quase 100% dos inscritos, o que foi
importantíssimo. Vale ressaltar que a nossa sala ficou bastante quente
com a participação das pessoas. Isso foi um ponto positivo.
Ressaltamos ainda que todos os gerentes compareceram e fizeram a
apresentação dos projetos aos participantes do grupo com muita
clareza e em obediência ao tempo determinado.

No Grupo 4, foram aprovadas cerca de 35 propostas, das quais,
posteriormente, todos terão conhecimento. Foram assim distribuídas:
2, Agrominas; 12, gestão ambiental; 4, revitalização da bacia do rio
São Francisco; 2, eletrificação rural; e 15 propostas gerais.

Queria citar algumas que nos chamaram a atenção. Em relação à
eletrificação, alguns participantes manifestaram-se e até mesmo
demonstraram inquietação no sentido de que o Governo dê maior
atenção aos projetos especiais, como o turismo rural.

Aliás, vocês conhecerão as propostas. Destaco a criação de um
programa especial de eletrificação para atender empreendimentos de
turismo rural com tarifa diferenciada. Sugeriram à pessoa que
apresentou essa sugestão que a encaminhasse. Se estamos
discutindo o PPAG, evidentemente muitas propostas apresentadas
pelos gerentes de projeto ainda deixam a desejar.

Na participação das pessoas, sentimos a falta da preocupação com
a alocação de recursos orçamentários para a execução das ações.
Citou-se uma proposta sobre a certificação do café de qualidade
produzido no Estado, que responde por mais de 50% da produção
brasileira. Há países que não têm nem sequer um pé de café, mas
são os maiores exportadores do produto. Se não há recurso, não
adianta ter certificadora. O agricultor continuará vendendo seu café de
qualquer jeito, ou seja, sem agregar valor.

Alguns participantes mostraram-se apreensivos com a preocupação
do Governo com o café e lembraram que, no Estado, há outras
culturas, corno a cenoura e a batata, que não foram citadas no projeto
do gerente. E preciso, ainda, garantir a execução do que está previsto
no orçamento. Não adianta discutir sem a garantia da execução.

No projeto do Governo, o agronegócio está voltado para o grande
empresária Não há nada para o pequeno agricultor, para o agricultor
familiar. E importante haver programas de acesso à terra e de
fortalecimento da agricultura familiar, que devem ser assumidos como
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projetos estruturantes. Na abordagem dos gerentes, falta tratar da
qualificação de mão-de-obra, necessária à retomada do crescimento
econômico. Precisamos preocupar-nos com isso, pois é preciso
• qualificar o trabalhador rural. Nossa luta por políticas públicas que
mantenham o homem no campo é constante. Não como poste, mas

!com os direitos de todo cidadão: saúde, educação, crédito, habitação,
estradas, etc.

Numa proposta, é solicitada a construção de um matadouro regional
em Almenara, no vale do Jequitinhonha.

Em várias cidades do Mucuri e do vale do Jequitinhonha matam-se
bois e porcos como se fazia há 100 anos. Há falta de higiene, coisa
que a sociedade não mais aceita. O Grupo 4 discutiu esse assunto
profundamente. As 35 propostas levantadas pelo grupo foram tímidas
manifestações e inquietações. Fala-se muito em revitalização do São
Francisco, mas não há ação concreta. Embora o tempo seja curto,
todos terão acesso à nossa proposta.
• O Sr. Lúcio Guterrez - Cumprimento os Deputados André Quintão,
Jayro Lessa, Paulo Piau, Maria Tereza Lara, demais Deputados
presentes e companheiros, dispor de apenas 10 minutos para fazer
um resumo de um trabalho como este é quase um castigo, pois
alguma coisa ficará prejudicada.

Farei uma análise, uma reflexão sobre o que significaram esses dois
dias de trabalho para a nossa história e para a democracia. Há muito
tempo, a democracia era facilmente exercida, pois havia poucas
pessoas e somente os homens tinham direito de se expressar, na
maioria das vezes os homens brancos, que nasceram naquela terra.

Quando se queria decidir algo democraticamente, as pessoas eram
chamadas em ampla praça, onde os pontos eram abordados e
colocados em debate. Assim era feita a democracia quando ela
nasceu, ou seja, no seu berço. Posteriormente, ficou difícil realizar a
democracia e, em seguida, mais fácil, pois aumentou-se o número de
pessoas e o número das cidades, que se transformaram em Estados,
em nação.

Como era exercida a democracia? De quatro em quatro anos ou de
cinco em cinco anos, o cidadão elegia um candidato, dando-lhe carta
branca para exercer a política. Caso os cidadãos não gostassem
daquele político que fora eleito, outro candidato era eleito, após quatro
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das ONGs, das
ima organização
mandato. No ano

Gerais, toda a
sociedade civil organizada foi chamada para elaborar esse plano de
quatro anos. Fazer uma vez é fácil, o difícil é repetir, e, este ano,
estamos repetindo isso em Minas Gerais. Havia dificuldade para reunir
todos e fazer um debate de forma civilizada e tranqüila, uma vez que
existia e ainda existe muita diferença.

Estamos debatendo o orçamento, que trata do dinheiro. E dinheiro é
poder. Antes, quando elegíamos alguém, ele se sentia com um poder
tão grande que não queria discutir nada.

No ano passado, fiquei pensando se haveria essa discussão
novamente e vejo que voltou - e de uma forma muito madura.
Aprendemos depressa. No ano passado, fizemos um trabalho
fantástico e, neste ano, quero parabenizar a todos, os gerentes, o
pessoal das várias entidades, a Comissão de Participação Popular, os
Deputados que estiveram presentes nos grupos, como a Deputada Jô
Moraes e outros. As pessoas dedicaram dois dias de sua vida e
entenderam a importância deste momento. Estamos nos
aprofundando na democracia. Estamos mostrando aos governantes
que a experiência do ano passado e a deste ano foram boas e que
não abriremos mão delas. Queremos que os outros Estados do Brasil
também passem pela mesma experiência.

Em 2003, participei da confecção do PPAG do Governo Lula. Está
na hora de Minas Gerais dizer ao País que aqui já estamos fazendo a
primeira revisão e que é hora de o Brasil fazer o mesmo. Esse é um
espaço de construção de um mundo melhor, de um país mais
democrático, em que as pessoas não irão apenas votar de quatro em
quatro anos, mas também participarão do dia-a-dia da política, por
meio de instrumentos como este em que estamos trabalhando para se
transformar em uma ferramenta de participação popular em todos os
âmbitos do Governo, sobretudo no que se refere ao orçamento.

Vivemos no Grupo 5 uma experiência muito interessante. Resumi a
nossa discussão e espero não ter prejudicado os nossos trabalhos.
Trabalhamos com o tema Fomento ao Desenvolvimento. 0 que de

anos, recebendo carta branca.
Nós, dos movimentos sociais, dos sindicatos,

associações e pessoas não ligadas a nenhi
reclamávamos a participação popular durante o
passado, montou-se uma estrutura. Em Minas



melhor aconteceu foi uma reunião muito proveitosa, e 782
agradecenrios a participação dos gerentes, que muito contribuíram

: para um debate produtivo. Em 15 minutos, conseguiram expor tudo
que era necessário, de forma bastante tranqüila, o que permitiu a
todos o entendimento das questões trazidas.

Tivemos as seguintes propostas: ampliar o gasoduto para algumas
I cidades importantes próximas ao local por onde ele já iria passar
naturalmente; melhorar a logística e o acesso ao aeroporto, para
facilitar as exportações; transformar o Aeroporto da Pampulha em um
raeroporto para aeronaves de pequeno porte, para continuarmos
[contando com aquela estrutura, uma vez que existe a proposta de
'devolução de vários vôos para o aeroporto de Confins; fazer com que
ho BDMG vá até as empresas para sentir sua realidade e facilitar
financiamentos; substituíra figura dos avalistas pelo fundo de
garantia, para facilitar a vida do pequeno empresário quanto aos
empréstimos e incluir afro-descendentes, índios e deficientes físicos.

:Essa última proposta relaciona-se a um item que não estava no tema,
:mas o grupo colocou-a como uma proposta geral.

Agradecemos a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse
debate e participando de um momento importante para a história da
política em Minas Gerais. Muito obrigado.

A Sra. Jussara Bellavinha - Boa tarde, componentes da Mesa,
Deputados e presentes. Agradeço o convite do Deputado André
Quintão para a coordenação deste grupo, em nome da Associação
Nacional de Transportes Públicos, entidade civil com o objetivo
principal de discutir as demandas da população e a exclusão relativa
às dificuldades de acesso ao transporte público, principalmente nas
grandes cidades.

Em nosso grupo, a participação e as discussões foram bastante
tímidas. Apesar de estarem inscritas 45 pessoas, não contamos com a
presença nem de 20.
li Acredito que isso não signifique que estamos bem-atendidos no que
diz respeito à infra-estrutura dos transportes, pois, se abrirmos os
jornais em qualquer dia da semana, encontraremos várias matérias
sobre a questão das estradas, informando que o Brasil, a continuar
como está, atingirá o colapso da logística, com falta de estradas e de
segurança e com acidentes. Os acidentes de trânsito são um
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problema tão sério que já é tratado como epidemia. Acredito que
essa falta de participação não seja por falta de demandas nessa área.
Talvez isso tenha ocorrido por alguma dificuldade na locomoção.

A participação esteve centrada em dois núcleos compostos pelo
pessoal do vale do Jequitinhonha, que apresentou propostas para
essa região, e pelos moradores e representantes de associações
comunitárias da própria Região Metropolitana de Belo Horizonte, que
apresentaram demandas relativas à região.

Quatro projetos foram apresentados pelos seus gerentes,
representantes do Estado. Foi possível perceber que grande parte dos
investimentos nas áreas desses quatro projetos depende do Governo
Federal ou da iniciativa privada.

O primeiro projeto estruturador apresentado foi o dos corredores
radiais de integração e de desenvolvimento, que são quatro eixos
rodoviários convergentes para a RMBH. A proposta é que sejam
utilizados alguns investimentos do Estado e, a partir disso, promovida
a concessão à iniciativa privada.

O segundo projeto diz respeito à potencialização da logística no
Triângulo e no Alto Paranaíba, com o objetivo de se reforçar, nessas
regiões, o seu papel nas relações do Centro-Oeste e do Sudeste.
Esse projeto também depende de investimentos federais em
aeroportos, da concessão de portos à iniciativa privada e da
estruturação de algumas rodovias também federais.

Assim como o primeiro, grande parte desses eixos têm a Rodovia
MG-50 nos corredores radiais, que é do Estado, mas todas as outras
são federais e dependem da transferência de recursos também
federais.

O terceiro projeto já apresenta um investimento maior do Governo
do Estado, mas também depende de convênios com a União. Nesse
projeto está previsto, para o PRODETUR, projeto voltado ao turismo
do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha e do Mucuri, à
pavimentação de algumas vias, consideradas algumas das vias do
processo.

O processo é um projeto de pavimentação de estradas de terra para
sede de municípios. Duzentos e vinte e quatro municípios de Minas
Gerais não têm acesso pavimentado, dos quais 66 já tem projetos em
andamento. Para esse projeto específico, existe um investimento da
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O quarto projeto, que é a reestruturação da plataforma logística de
transporte da região metropolitana, cujo objetivo principal é consolidar
a região metropolitana com esse papel importante do pólo dinâmico

ide Minas Gerais, tem grande parte dos seus investimentos voltados à
•mudança do papel do Aeroporto de Confins, na logística de transporte
do Estado de Minas Gerais. Esses investimentos, os maiores desses
programas, serviriam para as duplicações da rodovia de acesso a
Confins e da Avenida Antônio Carlos, juntamente com o Governo
IFederal e Municipal; transposição no âmbito da rodovia de Confins e
melhoria dos acessos de alguns eixos, como da região de Santa Luzia
e de Sete Lagoas, também para Confins. Esses projetos têm uma
parte de investimento do Estado, uma parte do Governo Federal, da
INFRAERO e alguma da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

As propostas levantadas não foram vinculadas aos projetos.
Tivemos proposta de implantação de ferrovia, do vale do
Jequitinhonha e à América Latina, ao MERCOSUL; propostas de
dotação, principalmente de dar melhores condições aos municípios do
vale do Jequitinhonha para que possam cuidar das rodovias que são
de terra, com a doação de equipamentos pelo Governo do Estado aos
municípios e suas associações. Tivemos também algumas propostas
incorporadas no quarto projeto estruturador, a reestruturação da
plataforma logística de transporte da RMBH, vinculadas
principalmente a alguns tratamentos no Anel rodoviário de Belo
Horizonte, como retiradas de invasões, recuperação de canalização,
acesso aos bairros Lindeiros e ao Anel Rodoviário e propostas de
continuação da Av. Tereza Cristina até Contagem e reestruturação da
MG-20, com a retirada de invasões, finalização e iluminação.

Além disso tivemos duas propostas avulsas, que dizem respeito à
questão do aeroporto de Araçuaí e à inclusão do Baixo e Médio
Jequitinhonha nos programas do PRODETUR.

São essas as propostas apresentadas, e, mais uma vez, gostaria de
reforçar minha posição de incômodo em relação à participação e ao
tipo de discussão que houve, porque os problemas são tão grandes,
os Prefeitos das cidades vivem pendurados nos Deputados, no
Governador, no DER, pedindo a pavimentação de vias e, quando há
realmente a possibilidade de se manifestar, e trazendo suas
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propostas, isso não acontece. E uma questão de aprendizado, pois
essa participação nos projetos do Governo está começando. Espero
que, no próximo ano, possamos mobilizar mais participantes. Muito
obrigada.

O Sr. Benício de Assis Araújo - Cumprimento os participantes da
Mesa, na pessoa do Deputado André Quintão. Farei um resumo
sucinto do acontecido nesse grupo de planejamento e gestão, que não
difere muito dos debates ocorridos nos demais.

O nosso grupo tratou de quatro projetos estruturantes: o projeto de
moralização da receita estadual; o projeto de centro administrativo
estadual; o projeto de choque de gestão, com a proposta de inovação
e qualidade na gestão pública; e o projeto de parceria público -
privada.

A reunião foi muito proveitosa, pois houve livre debate, que
despertou grande interesse dos participantes que abordaram esses
temas de maneira geral.

Focalizarei a minha exposição nos assuntos que resultaram em
propostas. Houve um interesse maior pelo projeto estruturante de
choque de gestão, pela simples razão de ser um projeto que propõe
modificações sensíveis em modelos e sistemas de administração
pública.

Dessas discussões sobressaiu a preocupação em torno de dois
temas: o da participação e o da capacitação. As propostas foram
feitas para que houvesse mecanismos de capacitação dos atores
envolvidos no assunto e até mesmo dos voluntários, os quais
poderiam ser mobilizados para a prestação de serviços de interesse
público. Essa capacitação tem por objetivo ampliar a capacidade e a
eficiência da participação dos representantes das diversas
organizações da sociedade, no que tange aos assuntos incluídos num
programa de reorganização para esse fim.

Um outro tema, também muito discutido, é a participação como
integrante de um novo sistema das organizações sociais credenciadas
para a prestação de serviços públicos, as chamadas OSCIPs. Nesse
ângulo, foi muito discutida a validade da participação dessas
sociedades, bem como a sua prioridade ou seja, quais setores seriam
os prioritários e quais seriam os mais adequados a participar. Além
disso, discutiram-se os mecanismos de controle social nessa parceria
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com características especiais que a credenciem à participação em
serviços públicos. Nessa linha de ação, das 16 propostas
apresentadas pelo grupo, 10 foram relativas a essa área.

Sobre o centro administrativo, discutiu-se a proposta de disposição
das unidades de administração pública do Estado em local diferente
do atual, na Praça da Liberdade, a fim de liberar esse espaço para um
projeto mais ligado ao pólo cultural. Reivindicaram-se ainda canais
para maior participação na discussão do projeto, bem como a sua
compatibilidade com outras intervenções nas regiões próximas ou no
meio urbano como um todo. Dessa discussão, apenas duas propostas
resultaram dos debates, ambas nessa linha de busca de mecanismos
de participação e de busca de compatibilidade, de inter-relação entre
empreendimentos.

Quanto ao programa de parceria público-privada, que envolve um
conjunto de modificações de modelos de gestão pública, com a
participação de iniciativa privada em projetos com interesses não só
públicos, mas também com resultado econômico para participação
privada, vem à tona, de novo, o tema de participação da
representação da sociedade de como organizar, selecionar, priorizar e
controlar. Esse foi o tema das discussões e das duas propostas que
ocorreram. Houve, também, uma proposta específica para que os
fundos de pensão fossem utilizados no bojo dessa organização
chamada parceria público-privada. Foram duas propostas que
surgiram nesse contexto.

Não ocorreram propostas especificas em relação ao programa de
modernização financeira. Julgo que o que foi feito correspondeu aos
anseios da comunidade para reforçar as finanças do Estado. De
maneira que não houve nenhuma proposição especifica a esse
respeito.

Surgiram, também, duas propostas que foram consideradas gerais,
mas que, na verdade, não o são, pois são específicas de outros
temas: uma ligada à fiscalização de veículos e outra ligada à inclusão
digital, portanto, pertencente ao Grupo 1 - Educação, Cultura e
Turismo.

De maneira sucinta, esse é o relato do que ocorreu. Agradeço o
convite que recebi para coordenar os trabalhos e a participação de
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todos. Considero de grande importância o resultado de
empreendimento como esse. Muito obrigado.

Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães
O primeiro ponto que destaco foi abordado por um dos

coordenadores que disse ser esse processo o aprofundamento da
democracia. Então, mais uma vez, tanto o poder público quanto a
sociedade estão avançando na construção da democracia, que - é
bom lembrar - é uma jovem-adulta. Temos entre 22 a 26 de
democracia, dependendo do corte que se queira fazer. Se
considerarmos a eleição do Presidente Tancredo Neves, estamos com
20 anos de período democrático, portanto uma experiência muito
recente. Quando se trata de estrutura de planejamento, então, nem se
fala. Várias das legislações que orientam hoje o instrumento de
planejamento e de orçamento são leis, decretos e regulamentações
da última década. No caso de Minas Gerais, na experiência de
participação popular no PPAG, é o segundo ano. Portanto, considero
que esse caminho é definido, institucionalizado e que rumamos para o
aprimoramento dele nos anos subseqüentes.

Outro ponto é que vários coordenadores reconheceram o empenho
e a competência dos gerentes dos projetos. Quase 100% dos
gerentes executivos dos projetos estiveram presentes. A grande
maioria se comprometeu com a execução e com os resultados dos
projetos. Aliás, hoje iniciamos no horário exato, ou seja, às 8 horas.
Quando cheguei às 7h45min na Escola do Legislativo, quase 100%
dos gerentes já estavam lá. Esse é um ponto positivo, pois temos um
prazo e um compromisso com a população e com a exposição do
Governo. Os coordenadores reconheceram isso, o que é muito
importante.

Ressalto ainda o nível de participação, tanto em termos de
quantidade quanto de qualidade. Todos os coordenadores de um
grupo apontaram a qualidade e a quantidade da participação. Aliás,
antes da questão financeira, que foi apontada por três grupos, houve a
questão orçamentária. Há alguns projetos que não dispõem de
recursos orçamentários suficientes para atender às suas
necessidades. Essa é a situação não somente dos projetos
estruturadores e do Estado de Minas Gerais, mas também do setor
público de maneira geral. Não dispomos de recursos orçamentários
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para atender às necessidades da sociedade. Planejar e definir o
orçamento para o ano seguinte é escolher onde serão alocados os
recursos disponíveis. Já está sendo feito isso.

Hoje, cada gerente tem um horizonte até dezembro de 2005, ou
seja, um orçamento e um financeiro garantido e já deve estar bem
adiantado na execução das ações. Sempre haverá restrição
orçamentária. Esse é um problema. A sociedade tem uma capacidade
de pagar taxas e tributos. Os recursos já estão orçados e garantidos
até dezembro de 2005, dependendo das mudanças que ocorrerão no
processo legislativo.

O Grupo 1 falou sobre a vinculação de receita e os 1% no gasto com
a cultura. A vinculação de receita é uma forma de engessar o
orçamento público. Numa legislação, quando se vincula receita, já se
define "a priori", no processo legislativo, a destinação dos recursos e a
provisão dos subseqüentes. Esse é um caminho complicado, pois
verificamos que, às vezes, algumas vinculações de receita não se
efetivam em resultados concretos para a sociedade.

Gostaria de ressaltar o potencial que pode ter o complexo da Praça
da Liberdade. O tema do Grupo 1, que envolve a integração entre
educação, cultura e turismo, é muito complexo. A Praça da Liberdade
possui capacidade de agregar no mesmo local vários instrumentos,
ações e atividades ligados à educação, à cultura e ao turismo. Por
exemplo, na Praça da Liberdade há o Centro de Referência do
Professor e atividades culturais para a sociedade mineira. Ela tem
capacidade de integrar essas atividades e ser um diferencial de Belo
Horizonte.

Comentarei alguns pontos específicos, mas não abordarei cada
emenda, porque posteriormente esse será um objeto de análise. No
Grupo 2, houve um debate maior sobre a Emenda n° 29. Esse é um
tema bastante debatido no Brasil, nas Assembléias Legislativas, no
Congresso Nacional. A interpretação do Estado, com base na Emenda
n° 29, é a de que seja incluído o saneamento como uma ação
fundamental para a saúde pública.

Vários trabalhos científicos mostram que os gastos com saneamento
têm maior relação custo-benefício para a saúde pública.
Principalmente em um país com essas características de renda "per
capita", distribuição da população etc., o saneamento é uma das
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maiores causas dos problemas na saúde pública. Essa é a posição
do Governo do Estado e do parecer do Advogado-Geral do Estado.

Outra questão específica é a da agricultura familiar. Esse debate nos
acompanha em todo esse processo de planejamento. Desde o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, não temos um
projeto estruturador para a agricultura familiar, mas várias ações estão
dando conta do problema. Ontem, o Governador assinou convênio
com o Ministério da Reforma Agrária para implantação do Programa
de Cadastro e Reordenamento Fundiário no Estado. O Estado de
Minas é o primeiro a se inscrever para mapear áreas com potencial
para a reforma agrária. No Projeto Jaíba, tratamos da agricultura
familiar; no Norte do Jequitinhonha e no Mucuri, ações do crédito
fundiário atingem a agricultura familiar; além das ações na Secretaria
de Turismo, que tratam do turismo rural, portanto, da agricultura
familiar.

Na área de inclusão social e segurança, algumas idéias levantadas
serão analisadas pelos gerentes, como municipalização da inclusão
social.

Quanto ao fomento do desenvolvimento, tenho algumas questões
tópicas; os Grupos 6 e 7, também.

Em suma, as propostas serão analisadas. O processo é acatar todas
as sugestões e analisar sua pertinência. No que for possível, serão
usadas para melhorar o PPAG. Obrigado.

O Sr. Presidente - A assessoria da Assembléia informou-me que
duas propostas ficaram de fora e serão rapidamente apresentadas
para acolhimento no relatório final.

Com a palavra, o Sr. Vandernailen Antônio Medina. O senhor deve
apresentar o conteúdo da proposta para que possamos ter o
referendo do Plenário. Isso não impede que a proposta seja
encaminhada diretamente à Comissão.

O Sr. Vandernailen Antônio Medina - No que se refere à
revitalização do rio São Francisco, deveria ser acrescentado ao
projeto de revitalização o aspecto turístico da bacia desse rio.

Propomos um projeto agregado ao Programa de Revitalização da
Bacia do Rio São Francisco para propiciar o desenvolvimento dela,
visto que o turismo significa um agregador de recursos muito
importante.
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O Sr. Presidente - Está certo. Essa proposta está acolhida.

Voltarei à dinâmica para que o trabalho evolua. Com a palavra, o Sr.
Garcia, para apresentar a segunda proposta.

O Sr. Evaristo Garcia - Segurança e Inclusão Social. Sugestão:
dotação orçamentária para o prosseguimento, em 2005, dos
pagamentos das indenizações aos anistiados políticos. Acelerar o
ritmo de pagamentos, que tem sido de oito indenizações por mês.
Para este ano, foi incluído pela Deputada Jô Moraes, mas, para o
período de 2005 a 2007, não está incluído. Por isso pedimos essa
inclusão.

• Sr. Presidente - Certo. Pode fazer a entrega.
• Sr. Geraldo Adão Santos - Não farei uma proposta, mas apenas

uma justificativa. Ela foi apresentada no grupo, mas houve um erro.
Então, justifiquei ao nosso coordenador.

Represento a Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais - FAPIMG -, sou membro do Conselho Nacional de Saúde, do
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e do Conselho Municipal de
Saúde de Nova Lima.

Ontem, apresentei duas propostas, mas, na hora de fazer a entrega,
troquei os papéis, o que fez surgir uma dúvida, já devidamente
justificada. A primeira está devidamente contemplada. A segunda
sugere que a regionalização contemple recomendações, programas e
ações que permitam o pleno cumprimento do Estatuto do Idoso nas
suas determinações relativas à saúde. Ela não foi incluída no relatório.
Assim, peço que se considere essa justificativa.

Entrega das Propostas
- A seguir, procede-se à entrega das seguintes propostas ao Sr.

Presidente:
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PPAG - 2004/2007
GRUPO 1 - EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
GRUPO 2- SAÚDE E HABITAÇÃO
GRUPO 3- SEGURANÇA E INCLUSÃO SOCIAL
GRUPO 4 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E

MEIO AMBIENTE
GRUPO 5- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO
GRUPO 6- INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
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GRUPO 7- PLANEJAMENTO E GESTÃO
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2004
GRUPO 1 - EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
INCLUSÃO DIGITAL
1) Extensão do Programa de Inclusão Digital ao município de Rio

Paranaíba, com ênfase em cursos de capacitação que garantam
melhor aproveitamento do agronegócio, uma vez que o município é
totalmente voltado à agropecuária.

Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação, Escola Estadual
Prof. José André Luiz de Araújo

Representante(s): Divina Ribeiro de Paiva
2) Informatização de todas as escolas de Ensino Fundamental e

Médio.
Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação
Representante(s):Divina Ribeiro de Paiva
3) Democratização do acesso à informática, através do Programa de

Inclusão Digital, com vistas a criar perspectivas para jovens,
principalmente afrodescendentes, em locais de alto risco, tais como:
Morro das Pedras, Serra, Cabana do Pai Tomás, Alto dos Minérios,
Papagaio e Pedreira Padre Lopes.

Entidade(s): RENTS, CMAS/BH, AEUB, CRAS-Oeste
Representante(s): Hélio Emiliano Moreira, James Adris Pinheiro
4) Gerenciamento do Programa de Inclusão Digital de Belo

Horizonte pela Prefeitura Municipal.
Entidade(s):RENTS, CMAS/BH, AEUB, CRAS-Oeste
Representante(s): Hélio !miliano Moreira, James Adris Pinheiro
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
5) Implementação de curso introdutório de filosofia no Ensino

Fundamental, com o intuito de integrar a escola e a comunidade,
estabelecer debates entre alunos e professores e despertar o senso
crítico.

Entidade(s): PC do B
Representante(s): Nildo Antônio M. Ribeirro
6) Implantação da escola em tempo integral no Ensino Fundamental.
Entidade(s): Associação das Obras Pavounianas de Assistência.
Representante(s): André Callegari
7) Implementação de ações de cooperação técnica e financeira

rÀ



792
entre Estado e Municípios para habilitar e qualificar professores de
escolas públicas e escolas sem fins lucrativos que atendem crianças
de 6 anos no Ensino Fundamental, bem como formar gestores
públicos para consolidar a integração da educação infantil nos
sistemas de ensino.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Educação Infantil, Fundação Fé e
Alegria, Frente de Defesa DCA

Representante(s): Simone França, Dinéia Domingues, Laucie Barros
UNIVERSALIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
8) Reativação de cursos profissionalizantes médios e pós-médios.
Entidade(s): Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):
9) Garantia de merenda escolar gratuita para o ensino médio.
Entidade(s):Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):
10) Implementação de cursos técnicos profissionalizantes no Ensino

Médio, visando atender às demandas das empresas, que necessitam
qualificar mão-de-obra.

Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s):Lisa de Marilac Couto Oliveira Silva
11) Criação de cursos profissionalizantes de nível médio e de pré-

vestibulares na periferia de Belo Horizonte e na Região Metropolitana,
com a ação conjunta das regionais, de programas como Fica Vivo, BH
Cidadania, Portal Alvorada e Cidadania, e ainda de ONGs, Igrejas,
Governo estadual e Governo municipal, associações comunitárias,
entidades, bem como dos conselhos municipais e regionais de
Assistência Social.

Entidade(s): LSD - Liberdade Sem Droga da Convenção Batista
Mineira Rede Evangélica 3 1 Setor e Visão Mundial

Representante(s): Hélio Emffiano, Rosilene
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIVERSALIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
12) Inclusão, nas grades curriculares, de conhecimentos sobre

nosso patrimônio natural, cultural e histórico.
Entidade(s) :lnstituto Estrada Real
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Representante(s):Eberhard Haur Aichinger
13) Adequação física das escolas de Ensino Fundamental e das

Escolas - Referência de Ensino Médio para garantir acesso e serviços
de apoio a alunos com necessidades especiais, com a meta de 50%
de escolas adaptadas arquitetonicamente até 2007.

Entidade(s): Federação Estadual das Apaes, Apae de Belo
Horizontte

Representante(s): Maria Dolores da Cunha Pinto
14) Criação de pelo, menos, 1 Escola-Referência em cada

município.
Entidade(s): Secretaria Municipal de Educação
Representante(s): Divina Ribeiro de Paiva
15) Destinação do espaço físico das unidades escolares, nos finais

de semana, para realização de atividades esportivas, culturais e
comunitárias, principalmente nas escolas que integram os projetos
Escola Viva - Comunidade Ativa e Escolas - Referência.

Entidade(s): Instituto Horizontes
Representante(s):Marcelo de R. Machado
16) Inclusão de ações para contribuir com o financiamento das

Escolas-Famílias Agrícolas, nos níveis fundamental e médio.
Entidade(s): Gabinete Deputado Padre João
Representante(s): Lígia Couto de Souza
17) Inclusão, nos programas de cursos de capacitação dos

profissionais da educação, de informações sobre os projetos
estruturadores relacionadas à Educação, à Cultura e ao Turismo, para
posterior conscientização dos alunos sobre os mecanismos de
planejamento do Estado.

Entidade(s): Gerência de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte -
Sconger-no

Representante(s): Gildete de Souza
18) Destinação de verba para campanhas voltadas para a

democratização das escolas estaduais, por meio dos grêmios
estudantis.

Entidade(s): União Colegial de Minas Gerais
Representante(s): Viviene Adriana Xavier
EDUCAÇÃO - PROPOSTAS GERAIS
19) Implantação, nas escolas estaduais, de programas de prevenção
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e combate a incêndios, com equipamentos adequados,
treinamento de brigadas de combate a incêndio, evacuação simulada
de emergência, sistemas de alarme, comunicação eficaz, socorristas,
desfibriladores, etc.

Entidade(s): CEFET/MG, Associação Mineira de Engenharia de
Segurança

Representante(s): Santelmo Xavier Filho
20) Destinação de, no mínimo, 2% da receita ordinária corrente para

as universidades estaduais - Unimontes e Uemg -, conforme prevê a
Constituição Mineira.

Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE-MG, Sindicato
dos Professores de Minas Gerais

Representante(s): Luana Bonone, Celina Alves
21) Construção do Campus - BH da UEMG, sob total

responsabilidade do Estado.
Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE/MG
Representante(s): Luana Bonone
22) Investimento na estrutura física das escolas e na capacitação

dos profissionais da educação do ensino infantil, da rede estadual e
das redes municipais que atendam crianças a partir de 6 anos.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Educação Infantil, Fundação Fé e
Alegrias, Frente de Defesa DCA, PUC/MG, FMEI

Representante(s): Dinéia A. Domingues, Glaucies Barros, Simone
França

23) Ampliação dos programas de segurança nas escolas.
Entidade(s): Gabinete Deputada Maria Tereza Lara - Membro da

Comissão de Educação da ALMG
Representante(s):
ESTRADA REAL
24) Inclusão, no orçamento de 2005, do Projeto de Segurança

Preventiva/Ostensiva ao longo da Estrada Real, feito pela PMMG e já
entregue ao Governador de Minas.

Entidade(s): Instituto Estrada Real
Representante(s) :Eberhard Haus Aichinger
25) Alteração do Decreto 43.539/2003, que lista os 162 municípios

da Estrada Real, incluindo-se os municípios de Conceição do Pará,
Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui e Pitangui, que
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possuem reconhecida importância na história da ocupação do
Estado pelos bandeirantes e que formarão o Circuito Religioso, na
região Centro-Oeste do Estado.

Entidade(s): Gabinete Deputado Paulo César de Freitas
Representante(s):
26) Criação de Programa de Avaliação por meio de mecanismos de

medições de desempenho do Projeto Estrada Real, levando em conta
a demanda (fluxo turístico), a oferta de equipamentos turísticos e a
geração de emprego, sob a responsabilidade da Fundação João
Pinheiro.

Entidade(s): Instituto Estrada Real
Representante(s): Eberhard Haur Aichinger
27) Incorporação da Região Metropolitana de Belo Horizonte ao

Programa Estrada Real, dando a Sabará e Santa Luzia a mesma
relevância das demais cidades que compõem o Programa.

Entidade(s): Instituto Horizontes
Representante(s):Marcelo S. Machado
28) Reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real, criado pela

Lei estadual n° 13.173, de 1999, e regulamentado pelo Decreto n°
41 .205, de 2000, com a devida destinação orçamentária para custear
o seu funcionamento.

Entidade(s):Tropa Serrana, Amo-te - Associação Mineira de
Ecoturimo

Representante(s): Túlio Marques
29) Inclusão, no Conselho Consultivo da Estrada Real, de

representante dos circuitos turísticos, em atividade, visando a integrar
todo o Estado de Minas Gerais.

Entidade(s): Assoc. Comercial de Minas Gerais - Conselho de
Turismo

Representante(s): Suzana Souza Lima Manos de Paiva
30) Previsão, no Projeto Estruturador Estrada Real, de ações a

serem desenvolvidas conjuntamente pelo Sistema Estadual de
Cultura, pelo setor municipal de cultura e entidades de profissionais
das áreas artísticas, para oferta de produtos artístico-culturais, como
elementos constitutivos do turismo.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artísticos Ltda
Representante(s):Maria Lúcia Florêncio, Bruno Bardozzi
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31) Criação, à margem das políticas de turismo do Programa

Estrada Real, de uma política de desenvolvimento turístico local,
considerando os municípios contíguos, visando a facilitar o manejo e a
sustentabilidade do turismo dos municípios do eixo da Estrada Real.

Entidade(s): Prefeitura Municipal de Barão de Cocais
Representante(s): Ivan Loyolla Barbosa
32) Garantia, no Programa Estrada Real, de destinação

orçamentária para desenvolver, nos municípios que a compõe,
estrutura de excelência no setor da cultura: vídeo, cinema, bibliotecas,
computadores ligados à Rede Nacional de Bibliotecas, à Rede
Estadual de Bibliotecas Públicas, salas de espetáculos dimensionadas
a cada localidade ou município.

Entidade(s): AMMIG - Assoc. Artística dos Músicos de MG, Terra
dos Pássaros Produção Artística Ltda., IAB - MG - Institutos dos
Arquitetos do Brasil

Representante(s):Maria Lúcia Florêncio
33) Estabelecimento de agenda de eventos a serem promovidos na

Estrada Real, com apresentação de artistas mineiros.
Entidade(s): Movimento de Teatro de Grupo, Associação Artística

dos Músicos de MG - AMMIG, Associação Será Quê? Cultural
Representante(s):Gustavo Bardozzi
34) Destinação de dotação orçamentária para viabilizar o registro

legal para utilização, como símbolo oficial do Projeto Estrada Real, da
logomarca criada pela artista plástica Yara Tupinambá, sob
encomenda da Turminas, até hoje não adotada oficialmente.

Entidade(s): Tropa Serrana, Amo-te - Associação Mineira de
Ecoturismo

Representante(s):TúIIio Marques
35) Implementação das ações previstas na emenda ao Programa

Estrada Real, Ação P573, que prevê a revitalização e a viabilização
das trilhas - parques da Estrada Real, para a qual foi destinada uma
verba de R$ 320.000 no orçamento de 2004.

Entidade(s): Tropa Serrana, Amo-te Associação Mineira de
Ecoturismo

Representante(s): TúIIio Marques
TURISMO - PROPOSTAS GERAIS
36) Reabilitação da parceria entre Setur e Senac/MG, que viabilizou
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a criação e divulgação, na internet, do site de turismo:
www.descubraminas.com.br .

Entidade(s): Amo-te - Associação Mineira de Ecoturismo, Tropa
Serrrana

Representante(s) :Túlio Marques
CORREDOR CULTURAL - PRAÇA DA LIBERDADE / CASA DO

CONDE
37) Reserva de espaço, em prédios que integram o Corredor

Cultural, para a criação de um Centro de Referência da Música.
Entidade(s):Associação dos Músicos de Minas Gerais - Ammig
Representante(s): Mara do Nascimento Fassy
38) Destinação, nos prédios que integram o Corredor Cultural, de

espaços para apresentação de grupos musicais e corais.
Entidade(s): Movimento Negro Socialista - PSB/MG
Representante(s): Francisco de Assis Alves
39) Garantia de que os prédios públicos incluídos no P579 sejam

privatizados, de forma a se manter o caráter simbólico da Praça da
Liberdade como espaço de poder compartilhado entre povo e
Governo.

Entidade(s): IAB/MG
Representante(s):Maria Aparecida Cambraia
40) Inclusão da região da Savassi no Programa Corredor Cultural,

por sua representatividade no cenário cultural de Belo Horizonte e por
já existir projeto em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte
visando ao resgate do potencial cultural do bairro.

Entidade(s): Câmara de Dirigentes Lojistas
Representante(s):Heloisa Guimarães Vidigal Resende
41) Apresentação das versões do projeto Corredor Cultural Praça da

Liberdade - Casa do Conde ao IAB - Instituto de Arquitetura do Brasil
-, para discussão.

Entidade(s): IAB/MG
Representante(s):
42) Aproveitamento do espaço da Praça da Liberdade como palco

de exposição cultural, oportunizando a apresentação do trabalho de
diferentes grupos.

Entidades:
Representante(s): Bruno Augusto Almeida Santos
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43) Inclusão da Casa do Conde no Projeto Estrutural Corredor

Cultural, uma vez que, a despeito do nome "Corredor Cultural Praça
da Liberdade - Casa do Conde", o projeto contempla apenas os
prédios da Praça da Liberdade.

Representante(s): Edna Maria Leal
CULTURA: PROPOSTAS GERAIS
44) Criação de um projeto estruturador para a cultura que estimule a

produção cultural e artística, a pesquisa de criação, de manifestações
da tradição, o mapeamento de grupos culturais artísticos,
equipamentos, entidades e a circulação da produção, inclusive
acadêmica.

Entidade(s):Terra dos Pássaros Prod. Art. Ltda., AMMIG, 1A13/MG,
Fórum Mineiro de Participação Popular

Representante(s):Maria Lúcia Florêncio
45) Criação de centros culturais e espaços da diversidade cultural e

da materialidade de planos e projetos, concebidos como um dos
instrumentos públicos de promoção do acesso à produção, criação e
circulação dos bens culturais, bem como de proteção do patrimônio
material e imaterial, garantindo-se a descentralização da política
cultural.

Entidade(s):Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalta) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
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Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - (Jsiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Arnmig)

46) Destinaçâo de 1% do orçamento do Estado para a Secretaria de
Estado da Cultura.

Entidade(s):Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mal ra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

47) Inclusão de dotação na lei orçamentária e/ou utilização de outra
fonte de recursos para a formação de mão-de-obra especializada em
conservação e restauração de bens culturais; e formação de artistas,
por meio de cursos e escolas de arte, através da Secretaria de Estado
da Cultura e lepha.

Entidade(s):Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
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Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

48) Garantia orçamentária para a efetiva implantação do Fundo
Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica, criado pela Lei n°
12.336/96, de 5/11/1996, para que exerça seu papel de fomentador
privilegiado da atividade cinematográfica no Estado.

Entidade(s):Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
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José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

49) Criação urgente do Fundo Estadual de Cultura, a ser constituído
com 0,5% da receita tributária líquida do Estado, conforme facultado
pelo parágrafo 61 do artigo 216 da Constituição Federal, deduzido
daquele percentual o montante dos recursos destinados à Lei de
Incentivo à Cultura.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minàs,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
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Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

50) Ampliação do sistema de troca de notas fiscais por cupons de
sorteio, constante no Programa de Educação Fiscal (Proefe), em vigor
no Estado, possibilitando que as notas sejam trocadas também por
ingressos, para o consumo da produção cultural (espetáculos, shows,
exposições), devendo ser as notas reembolsadas pela Secretaria de
Estado da Fazenda, no valor dos ingressos.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

51) Criação de programas voltados para a capacitação e
treinamento de agentes culturais que contribuam com a comunidade
na formatação de projetos, no auxílio à produção, na preservação da
memória e na divulgação dos bens culturais materiais e imateriais dos
núcleos e/ou agências distritais com sedes em prefeituras,
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subprefeituras, administrações regionais ou outros espaços
diversificados.

Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de. Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação Seráouô?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

52) 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.

Entidade(s):Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:
Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Femandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
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Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc),
Lúcio Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos
(Abrape), Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de
Minas Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança
Minas, José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
Associação SeráQuê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

53) Criação, na esfera estadual, de mecanismos que permitam
mensurar, na cadeia produtiva das atividades artísticas produzidas no
Estado de Minas Gerais, economia, divisas, geração de emprego e
renda.

(Programa 0322)
Entidade(s): Comissão de Representação - Fórum Técnico "Cultura:

Política e Financiamento": José Eduardo Liboreiro - Secretaria de
Estado da Cultura, Luiz Eguinoa - Fundação Clóvis Salgado, José
Alberto Pinho Neves - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa) - Juiz de Fora, Fábio Fernandes Brasileiro - Secretaria de
Cultura de Governador Valadares, Edilane Carneiro - Arquivo Público
Mineiro, José Enio Silva - União Alternativa Cultural (Uniac), Cássio
Pinheiro - Sindicato dos Produtores de Artes Cônicas (Sinparc), Lúcio
Oliveira - Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape),
Mara do Nascimento Fassy - Associação dos Músicos de Minas
Gerais (Ammig), Baby Mesquita - Associação Cultural Dança Minas,
José de Oliveira Júnior - Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated), Mansa
Guerra - Artista plástica, Gildete Mafra de Souza - Secretaria de
Coordenação Municipal da Gestão Regional (Noroeste/PBH), Vilmar
Oliveira - Coletivo Estadual de Cultura - PT/MG, Bete Arenque -
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Associação Seráouê?, Carluty Ferreira - Associação Movimento
Teatro de Grupo de Minas Gerais, Gustavo Bartolozzi - Movimento
Teatro de Grupo, Eliane Parreiras - Usiminas Cultural (Usicultura),
Mário Murakami - Associação Mineira de Cineastas, José Márcio
Barros - PUC Minas

Representante(s): Mara do Nascimento Fassy - Associação dos
Músicos de Minas Gerais (Ammig)

54) Implantação de projeto direcionado aos grupos teatrais, como
forma de valorizar as atividades culturais das diversas comunidades
do Estado.

Entidade(s): Assoc. Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Deu Palia Cia. de Arte

Representante(s): Carluty Ferreira
55) 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.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda, Fórum Mineiro
de Participação Popular, Associação Artística dos Músicos de MG -
AMMIG

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
PROPOSTAS GERAIS
56) Continuidade da avaliação e revisão periódica do PPAG, por

meio de audiências públicas, com a participação direta da sociedade.
Entidade(s): SEE/MG
Representante(s): Norma de A. Lambertucci
57) Inclusão, nas discussões do PPAG, PMDI e nos orçamentos

anuais, de ações conjuntas de Turismo, Cultura, Educação, Ciência e
Tecnologia.

Entidade(s): Terra dos Pássaros Prod. Artísticos Ltda, Fórum
Mineiro de Participação Popular

Representante(s):Maria Lúcia Florêncio, Gustavo Bardozzi
58) Alocação de recursos para o desenvolvimento de atividades

culturais, esportivas, científicas e de lazer voltadas aos estudantes e à
comunidade local.

Entidade(s):Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda, Fórum Mineiro
de Participação Popular, Associação Artística dos Músicos de MG

Representante(s): Maria Lúcia Florêncio
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59) Aplicação anual de, no mínimo, 1% da receita ordinária

corrente em amparo e fomento à pesquisa.
Entidade(s): União Estadual de Minas Gerais - UEE/MG, Sindicato

dos Professores do Estado de Minas Gerais
Representante(s): Luana Bonone
GRUPO 2— SAUDE E HABITAÇÃO
PROJETO SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS
60) Renegociação da concessão da Copasa em Almenara apenas

após ampla consulta à sociedade civil organizada para identificar
prioridades, de forma a evitar intervenções na empresa com
finalidades eleitoreiras.

Entidade(s): Prefeitura Municipal Almenara - Vice-Prefeito eleito
Representante(s): Júlio Mares (Vice-Prefeito eleito)
61) Criação de um Conselho Estadual de Saneamento, órgão

colegiado destinado a permitir uma gestão integralizada das ações do
SB (Saneamento Básico)

Entidade(s): Associação Ex-alunos da EEUFMG (Faculdade de
Engenharia da UFMG)

Representante(s): Sebastião Virgílio Figueiredo
62) Integração do poder público com entidades e movimentos

sociais que atuam nas comunidades, dando-lhes apoio em suas
ações.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):
63) Construção do maior número possível de ETE5 (estações de

tratamento de esgotos) no Estado e tratamento dos cursos d'água
afetados.

Entidade(s): Vibra-Vida Bacia Ribeirão Arrudas
Representante(s): Reginaldo Antônio Orlandi
64) Investimento em saneamento ambiental, como determina a

legislação vigente, com vistas ao controle de doenças de veiculação
hídrica.

Entidade(s): PT - Congonhas
Representante(s): Adilenne Péres
65) Instalação de hidrômetros pela Copasa em cada apartamento

dos prédios construídos para as famílias de baixa renda, a fim de que
estas possam arcar com suas despesas de acordo com seu consumo
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real.

Entidade(s): Asa (Ação Social Arquidiocesana)
Representante(s): deusa Nascimento, José Aparecido da Silva
PROJETO SAÚDE EM CASA
66) Criação de serviço de atendimento a distância (0800) , nas

unidades básicas de saúde, para orientação à gestante quantos aos
cuidados consigo própria e com a criança.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):
67) Indicação d os Agentes de Saúde de Boa Esperança pela

comunidade, e não pelo Poder Executivo Municipal.
Entidade(s): Vereador eleito de Boa Esperança- MG
Representante(s): Expedito Manoel Fernandes Filho
68) Destinação de recursos orçamentários para ampliação de

equipes do PSF, com Assistentes Sociais, enfermeiras, e acréscimo
de outros profissionais, como psiquiatras.

Entidade(s): Creche Lar dos Meninos São Domingos
Representante(s): Anália Gomes Veloso dos Santos
PROJETO REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE
69) Destinação do prédio atualmente ocupado pela Prefeitura de

Almenara à sua finalidade original, em atendimento ao Plano Diretor
de Regionalização, uma vez que foi construído com recursos federais
para ser hospital.

Entidade(s): Vice-Prefeito eleito de Almenara
Representante(s): Júlio Mares
70) Destinação de recursos para construção do CTI-Adulto na

Maternidade Odete Valadares pertencente à rede FHEMIG.
Entidade(s): Conselho Estadual de Saúde
Representante(s): Renato Barros
71) Subsídio e apoio à Pastoral da Criança, especialmente nas

ações de atenção à saúde da gestante e da criança.
Entidade(s): Arquidiocese de Belo Horizonte - Pastoral da Criança
Representante(s): Marilda Rodrigues Rocha
72) 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.
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Entidade(s): Centro de Saúde Vera Cruz Leste - BH
Representante(s): lida Gonçalves de Matos
73) Inclusão, no Programa Regionalização da Assistência à Saúde,

do princípio da humanização do atendimento.
Entidade(s): Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais - FAP/MO, Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima
Representante(s): Geraldo Adão dos Santos
74) Criação de núcleo regional de fiscalização com o aval dos

Conselhos de Saúde.
74-A) Inclusão, no programa de regionalização da saúde, de

recomendações, programas e ações que permitam o pleno
cumprimento do Estatuto do Idoso quanto às suas determinações
relativas à saúde.

Entidade: Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais - FAPIMIG

Representante: Geraldo Adão Santos
Entidade(s): Caeve - BH
Representante(s): Alcides de Souza
PROJETO: LARES GERAES
75) Criação de programa de apoio ao funcionário público em

processo de aposentadoria, com vistas à aquisição de moradia.
Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):
76) Recriação da Secretaria Estadual de Habitação e investimento

nas cooperativas e associações habitacionais, com o fim de garantir
financiamento para a construção de moradia para a população que
não possui casa.

Entidade(s): Centro de Ação Comunitária Vera Cruz
Representante(s): Alcides Pereira de Souza
77) Extensão dos projetos de habitação à população de baixa renda

das zonas urbana e rural, como forma de prevenir a violência.
Entidade(s): Lar dos Meninos São Domingos
Representante(s): Amália Santos
78) Aprovaçãp das seguintes propostas de política habitacional

elaboradas pelo Movimento de Moradia de Minas Gerais (Seminário
Casa Viva, realizado em 13 de junho de 2003).

4.7 - Promoção de programas regionalizados de intervenção em
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assentamentos humanos e produção de moradias, respeitando a
realidade de cada região e de cada município, especialmente nas
Regiões Metropolitanas do Estado.

5.1 - Garantia de destinação sistemática de percentual do orçamento
estadual para o Fundo Estadual de Habitação - FEH.

Entidade(s): Unihendrix (Curso de Arquitetura), FMPP (Fórum
Mineiro de Participação), Asa (Ação Social Arquidiocesana)

Representante(s): Cleusa Nascimento, Alcides Souza, José
Aparecido da Silva, Ana Murta

79) Constituição do Fundo Estadual de Habitação para execução e
ampliação do Programa Lares Geraes, com recursos da taxa de
segurança pública.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares
Representante(s): José Luiz Barbosa
PROPOSTAS GERAIS
80) Início dos debates públicos sobre a revisão do PPAG/2005 com

uma avaliação da Execução Orçamentária de 2004.
Entidade(s): Gabinete Deputado Ricardo Duarte
Representante(s): Margareth
81) Retirada da rubrica da Saúde, no orçamento de 2005, dos

recursos destinados para Polícia Militar, Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria
de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Fundação Estadual do
Meio Ambiente, Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia
Legislativa, bem como dos recursos destinados para expansão dos
serviços de esgotamento sanitário em localidades com concessão da
Copasa, encargos previdenciários do IPSEMG,Ima, Polícia Militar.

Entidade(s) :Conselho Estadual de Saúde
Representante(s):Renato Barros	-
GRUPO-3 —SEGURANÇA E INCLUSÃO SOCIAL
REDUÇO DA CRIMINALIDADE VIOLENTA EM MINAS GERAIS
82) Disponibilização de recursos financeiros para os núcleos de

organização do programa "Fica Vivo", para fortalecer as ações na
base.

Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
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Representante(s): Ronaldo Manassés
83) Formação de parceria com os Conseps, para implantação de

projetos e monitoramento da aplicação de medidas sócio-educativas a
jovens em situação de risco, como, por exemplo, projetos de criação
de hortas comunitárias em centros urbanos.

Entidade(s): Consep 124 Centro Sul BH
Representante(s): João Bernardino
84) Realização de um plebiscito em Ribeirão das Neves para que a

população defina se concorda ou não com a construção de presídios
no município.

Entidade(s): Associação Ambientalista Naturae Vox
Representante(s): Márcia Silva
85) Investimento no atendimento ao adolescente que cumpre

medida em unidades de internação conveniadas com instituições não-
governamentais e unidades mantidas pelo governo.

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Circo de Todo Mundo,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de 8H, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
86) Implantação e efetivação em Belo Horizonte, do Plantão

Interinstitucional do Adolescente Autor do Ato Infracional, previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 88, inciso V).

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
87) Integração física, territorial, operacional e de planejamento n-as

ações de prevenção, repressão ao crime e à violência e no método de
policiamento comunitário, incluindo o Poder Judiciário e o Ministério
Público, com os juizados especiais criminais. Criação de programa de
incentivo a projetos e ações de prevenção ao crime e à violência.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares
Representante(s): José Luiz
88) Implantação de um programa estadual de proteção a

adolescentes ameaçados de morte.
Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,

Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II,
Circo de Todo Mundo

Representante(s): Gláucia Barros
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89) Inclusão das ações do programa "Atendimento ao

Adolescente em Conflito com a Lei" no projeto estruturador "Redução
da Criminalidade Violenta em Minas Gerais", com especificidade para
a implantação do Planta Interinstitucional.

Entidadade(s): Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Fundação Fé e Alegria, Inspetoria São João Bosco,
Pastoral do Menor.

Representante(s): Simone França
90) Ampliação das atividades educacionais e de qualificação para o

trabalho no âmbito do Programa "Fica Vivo", tendo em vista que as
causas da criminalidade são a desigualdade social e a discriminação
nas oportunidades de trabalho.

Entidade(s): Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos
91) Inclusão do atendimento aos adolescentes e jovens egressos de

medidas sócio-educativas como ação do Projeto Estruturador
"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais".

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II,
Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
92) Incentivo à criação e ampliação de conselhos comunitários de

segurança pública, com autonomia para participar da elaboração de
políticas de segurança pública.

Entidade(s): Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares.
Representante(s): José Luiz
CENTROS PUBLICOS DE PROMOÇÃO DO TRABALHO
93) Revitalização das escolas profissionalizantes pelo governo do

Estado de Minas Gerais, em conjunto com o governo federal, para
qualificar jovens para o primeiro emprego.

Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
Representante(s): Ronaldo Manassés
INCLUSÃO SOCIAL DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS
94) Mobilização e envolvimento técnico de outros parceiros, para

somar esforços e competência, a fim de combater a exclusão social.
Divulgação mais ampla para evitar a politização desses
envolvimentos. Ex.: a experiência da Fundação CDL Pró-Criança na
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capacitação de adolescentes.

Entidade(s): Fundação CDL Pró-Criança
Representante(s): Benedita
95) Ampliação dos recursos destinados à ação "Atendimento à

Pessoa Portadora de Deficiência" e aumento da sua meta física, com
vistas a ampliar o financiamento das entidades que prestam serviços
assistenciais à pessoa com deficiência.

Entidade(s): Ciap - Centro Integrado de Atendimento
Psicopedagógico, Psiclínica - Clínica de Psicologia Ltda., Consultório
de Avaliação Biopsicosocial, Ame - Assist. ao Menor e Esp.

Representante(s): Ivone Araújo
96) Aumento da meta física do programa "Unidade de Atendimento

Especializado" (UAE), que atende a pouco mais de 600 crianças e
adolescentes portadores de deficiência e de necessidades especiais
em toda a Região Metropolitana de BH. A Prefeitura de Belo Horizonte
tem programa similar e desde 2003 limitou o acesso a moradores
exclusivamente da cidade. Conseqüentemente, as vagas disponíveis
no programa UAE terão de cobrir os outros municípios da Região
Metropolitana. Estima-se tal demanda em 100 mil crianças e
adolescentes. As 600 vagas correspondem a 0,6%.

Entidade(s): Instituto de Aconselhamento e Psicoterapia, AME -
Assist. Ao Menor e Especializada, Psiclínica Ed Mag, CENEPSI, CPI -
Clínica de Psicologia

Representante(s): Ivone de Araújo
97) Apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$ 60

mil, para treinamento e capacitação de conselheiros tutelares no
programa SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência), incluindo compra de material de consumo e maquinário
necessário (computadores e periféricos).

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria, Circo
de Todo Mundo, Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral
do Menor Leste II

Representante(s): Gláucia Barros
98) Apresentação de emenda parlamentar, no montante de R$ 60

mil, para capacitação de Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente no SIPIA e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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Entidade(s): Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Frente de

Defesa de CA, Circo de Todo Mundo
Representante(s): Simone França
99) Implantação, em parceria com os municípios, do programa

Família Acolhedora ou similar, para evitar o abrigamento.
Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria,

Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Pastoral do Menor Leste II
Representante(s): Gláucia Barros
100) Aumento dos recursos para a ação "Combate à Violência e

Exploração Sexual de Crianças e Adolescente", com vistas à
contrapartida do Estado para expansão do Programa Sentinela.

Entidades: Frente de Defesa - DCA, Fundação Fé e Alegria, Circo
de Todo Mundo, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
101) Inclusão da capacitação de Conselheiros Municipais de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente como ação do Projeto
Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas".

Entidade(s): Frente de Defesa - DCA, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco, Fundação Dom
Bosco

Representante(s): Simone França
102) Cooperação financeira com os municípios para implantação de

programas de atendimento às famílias de crianças e adolescentes
abrigados.

Entidade(s): Pastoral do Menor Regional Leste II, Circo de Todo
Mundo, Frente de Defesa - DCA, Pastoral do Menor da Arquidiocese
de BH

Representante(s) : Simone França
103) Liberação de verbas para manutenção dos trabalhos

desenvolvidos pelo Instituto de Assistência à Criança Originais do
Samba, nas áreas de cultura e arte.

Entidade(s): Instituto de Assistência à Criança Originais do Samba.
Representante(s) José Homero
104) Suplementação orçamentária para contrapartida estadual do

programa SIPIA (sistema de Informação para a Infância e
Adolescência),	na	classificação	orçamentária
08.243.622.1.576.0001.33.90.30.1 ..1 0.3.	Solicitação	de	mais
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R$18.400,00 de contrapartida estadual, pois a União repassará aos
cofres mais R$ 53.100,00, além do previsto, totalizando R$
100.000,00.

Entidade(s): Frente de Defesa - DOA, Fundação Fé e Alegria,
Pastoral do Menor da Arquidiocese de BH, Inspetoria São João Bosco

Representante(s): Simone França
105) Liberação de subvenções para custeio de projetos

desenvolvidos pelo Centro de Atendimento à Criança, entidade social
que trabalha com 80 crianças e adolescentes carentes da cidade de
Papagaio - MG.

Entidade(s): Centro de Atendimento à Criança (OAO)
Representante(s):
106) Recomposição do percentual de 8,02% na previsão

orçamentária para 2005, conforme o crédito autorizado em 2004.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social 8H, Frente de Defesa - DOA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH,

Representante(s): Maria Margareth
107) P990: Aumento do aporte de recursos em R$ 200 mil anuais,

para que se efetive a implantação do sistema de informação, sendo
necessária a abertura de rubrica para investimento.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH,

Representante(s): Maria Margareth
108) P359: Alteração da denominação da ação P359 para "Centro

de Atuação Básica e Especializada de Assistência Social", a fim de
que o Estado possa receber transferências da União para a prestação
de serviços de proteção social básica nos municíp ios em gestão
estadual (manutenção da fonte 24 do P509, para financiamento dos
municípios em gestão estadual).

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DOA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH
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Representante(s): Maria Margareth	 E
109) P516 e P487: Fusão dos projetos e reordenamento das

unidades Curumim e Ciame em direção à matricialidade sociofamiliar
(atenção básica e/ou especializada), fortalecendo o processo de
municipalização.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
110) P543: Aumento de aporte financeiro para co-financiamento das

ações de atenção ao idoso e municipalização dos serviços ainda
executados pelo Estado.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
111) P640: Aumento de aporte financeiro para co-financiamento das

ações de atenção à pessoa com deficiência e municipalização dos
serviços ainda executados pelo Estado.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
112) P640 e P858: Fusão dos projetos e municipalização das ações.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
113) P875: Aumento de aporte financeiro e meta física anual até

atingir, em 2007, todos os municípios.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
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Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
114) P728: Aumento de aporte financeiro para apoio aos municípios.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
115) P775: Aumento de aporte financeiro para capacitação de

gestores e conselheiros e abertura de fonte 24.
Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho

Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
116) P633: Aumento de aporte financeiro na fonte 10 para mais R$

320 mil, tendo em vista a realização das conferências regionais e
estadual, e manutenção da fonte 45.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social BH, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço. Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
117) Inclusão da atividade 'Manutenção do CEAS" no projeto

estruturador, sem anulação orçamentária dos projetos/atividades
finalísticas.

Entidade(s): Fórum Mineiro de Assistência Social, Conselho
Municipal de Assistência Social 8H, Frente de Defesa - DCA,
Conselho Regional de Serviço Social, Pastoral do Menor da
Arquidiocese de BH

Representante(s): Maria Margareth
MINAS SEM FOME
118) Unificação dos cadastros junto às associações e conselhos de

bairros, para melhor divulgação, visto que muitos fazem os trabalhos
junto ao "Minas sem Fome" sem que o Estado saiba destas ações.

Entidade(s): Rádio Comunitária Ativa FM 107.9
Representante(s): Ronaldo Manassós
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119) Inclusão, no Programa Minas sem Fome, de um programa

de apoio às populações carentes de municípios banhados pelos lagos
de Furnas e Três Marias, através de tanques-redes, em convênio com
a Emater, pescadores e prefeituras.

Entidade(s): Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Representante(s):
120) Substituição da ação P139 - "Implantação de Centros

Municipais de Integração" - por "Centros Regionais de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional", tendo por base as Comissões
Regionais de SAN - CRSAN, vinculadas ao Consea-MG.

Entidade(s): Forum Mineiro de SAN, Comissão Regional Vertentes
1, Central da Solidariedade

Representante(s): Sebastião Alencar
121) Elaboração pela Emater, de uma política de desenvolvimento

de nutrição, agricultura e criação de pequenos animais, voltada para
os grandes centros urbanos, objetivando a uma maximização do uso
de recursos. Mobilização das ONGs para participarem dos projetos.

Entidade(s): Associação Ambientalista Naturae Vox
Representante(s): Márcia Silva
121-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.

Entidade(s): Comissão de Anistiados de Minas Gerais
Representante(s): Olavo Gualberto Fróes
GRUPO 4 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E

MEIO AMBIENTE
AGROMINAS: AGREGAÇÃO DE VALOR E DIVERSIFICAÇÃO DE

CAFÉ
122) Alocação de recursos para a realização da certificação de

origem e qualidade dos cafés produzidos no Estado.
Entidade(s): IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária
Representante(s): João Nelson Rios
123) Inclusão, no projeto AGROMINAS, de ações que fortaleçam a

agricultura familiar na cadeia produtiva do café.
Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Maria Rita Fernandes
GESTÃO AMBIENTAL MG SÉCULO XXI



818
124) Criação de um comitê para o desenvolvimento sustentável

da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha.
Entidade(s): Prefeitura de Almenara
Representante(s): Júlio Mares (vice-prefeito eleito)
125) Implementação de um programa estadual de proteção e

recuperação das nascentes do Estado com tecnologias alternativas de
baixo custo.

Entidade(s): Associação Comunitária do Conjunto Taquaril
Representante (s): José Maria Pereira
126) Implementação de uma política de apoio aos projetos de

aproveitamento de créditos de carbono, a partir dos setores agrícola,
florestal e de obras de recomposição ambiental.

Entidade(s): ABMEC-MG
Representante(s): Nísio de Sousa Armani
127) Desenvolvimento de programa de educação ambiental para

crianças, com foco no conhecimento do meio rural e em aspectos de
produção, culturais e ambientais.

Entidade(s): Pastoral da Criança
Representante(s):
128) Realização de ações para a implementação e a divulgação da

Agenda 21 no Estado, promovendo a criação de agendas locais.
Entidade(s): Gabinete Deputado Padre João
Representante(s):
129) Implantação de zoneamento ecológico econômico no Estado.
Entidade(s):Gabinete Deputado Padre João
Representante(s):
130) Criação e estruturação de projetos de aproveitamento de

crédito de carbono, voltados, prioritariamente, para atender ao
pequeno produtor no plantio de florestas e na fruticultura.

Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEC
Representante(s): João Paulo M. R. Sarmento
131) Criação do programa estadual de floresta, nos moldes do

Programa Nacional de Floresta.
Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento
132) Implantação da Agenda 21 nos municípios de Minas, com a

participação da SEMAD.
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Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais -

SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento
133) Criação, estruturação e desenvolvimento de programa de uso

múltiplo de florestas (produção de mel, madeira serrada, produtos não
madeireiros, madeira para construção civil, entre outras).

Entidade(s): Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento
134) Apoio e valorização da promotoria pública, para que ela se

torne um parceiro eficaz na fiscalização ambiental.
Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s): Luisa de Marilac
135) Criação de programa de certificação de florestas, com vistas à

melhoria da qualidade dos produtos florestais e à agregação de valor
aos produtos e subprodutos florestais do Estado.

Entidade(s): Sociedade Mineira de Florestas - SMEF
Representante(s): João Paulo Sarmento
REVITALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
136) Incentivo às ONGs que atuam na revitalização e preservação

dos afluentes e subafluentes do rio São Francisco, principalmente com
aporte financeiro.

Entidade(s): Vibra-mais-vida Bacia do Ribeirão Arrudas - Meio
Ambiente Integração Social

Representante(s): Reginaldo Antônio Orlandi
137) Realização de parcerias entre órgãos governamentais e ONGs

para o desenvolvimento de projetos de capacitação de agentes
turísticos e para a exploração do potencial turístico de toda a bacia do
São Francisco.

Entidade(s): Gabinete da Ver. Ana Paschoal
Representante(s): Vandir Antônio
138) Promoção da pesca ecológica para o desenvolvimento do

turismo e a preservação da flora e da fauna do rio São Francisco.
Entidade(s): Clube Mineiro de Pescadores
Representante(s): Carlos Alberto Campolina
139) Priorização da revitalização da bacia do rio São Francisco, com

a garantia de verbas, independentemente de qualquer projeto de
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transposição.

Entidade(s): CRISF - Centro Cidadão de Referência da Bacia do Rio
São Francisco

Representante(s): Maria do Carmo Utsch
139-A) Criação de um programa de turismo sustentável - Caminhos

do São Francisco -, agregado ao programa de revitalização da bacia
hidrográfica do São Francisco, como instrumento de desenvolvimento
de toda a região, a ser viabilizado com recursos dos governos federal,
estadual e dos municípios abrangidos pela bacia.

Entidades: Gabinete da Vereadora Ana Paschoal, Centro de
Referência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Representante: Maria do Carmo Utsch
100% DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO ESTADO DE MINAS

GERAIS
140) Criação de programa especial de eletrificação para atender

empreendimentos de turismo rural, com tarifação diferenciada.
Entidade(s): Associação Comercial de MG
Representante(s):Suzana Sousa Lima M. de Paiva
141) Criação de programa de realocação de famílias que vivem em

áreas de risco, inclusive em áreas de influência de linhas de alta
tensão elétrica.

Entidade(s): Associação Comunitária Taquaril
Representante(s): José Maria Pereira
PROPOSTAS GERAIS
142) Fortalecimento da assistência técnica e da extensão rural

pública, com vistas à sustentabilidade, ao desenvolvimento territorial,
à organização da produção e ao incentivo ao associativismo, à
comercialização e à agroindustrialização, por meio, entre outros, da
recomposição do quadro técnico da Emater.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva
143) Apoio às ações do governo federal relativas à reforma agrária,

à implantação dos projetos de assentamento e ao programa de crédito
fundiário, com vistas à ampliação das oportunidades de acesso à terra
e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s):Vilson Luiz da Silva
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144) Criação de projetos estruturadores para apoiar os pequenos

produtores rurais com ações direcionadas para a agricultura familiar e
a segurança alimentar.

Entidade(s): Gabinete Dep. Padre João, Gabinete Dep. Ricardo
Duarte, Gabinete Dep. Laudelino Augusto

Representante(s): Lígia de Souza
145) Inclusão de um novo projeto estruturador de apoio à reforma

agrária no Estado, com ações direcionadas para os pequenos
produtores rurais, a geração de trabalho e renda e a garantia de infra-
estrutura básica nos assentamentos.

Entidade(s): Gab. Dep. Ricardo Duarte, Gab. Dep. Padre João, Gab.
Laudelino Augusto

Representante(s): Lígia de Souza
146) Reativação do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura

em Minas Gerais, e sua inclusão como um projeto estruturador,
desdobrado em ações de incentivo à pesquisa, à exportação e ao
aumento do consumo interno.

Entidade(s): Gab. Dep. Ricardo Duarte, Gab. Dep. Padre João, Gab.
Laudelino Augusto

Representante(s): Ligia de Souza
147) Desenvolvimento pela Copasa de um programa de despoluição

de nascentes e de limpeza de córregos poluídos por esgotos.
Entidade(s): Associação dos Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos
148) Apoio ao desenvolvimento de culturas agrícolas regionais.
Entidade(s): Partido dos Trabalhadores de Ouro Branco
Representante(s): Luísa de Marilac C. O. Silva
149) Tratamento sanitário dos corpos d'água que formam o Lago de

Furnas, com a criação de sistema de vigilância sanitária.
Entidade(s): Câmara Municipal de Boa Esperança
Representante(s): Vereador eleito - Expedito Manoel Fernandes

Filho
150) Implementação de práticas agrícolas de agricultura urbana em

todos os municípios do Estado.
Entidade(s): ABEMEC-MG
Representante(s): Nísio Armani
151) Implementação dos comitês de bacia do Estado, em especial o
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do Jequitinhonha.

Entidade(s): Câmara Municipal de Felixburgo
Representante(s): Zenóbio Félix Ferreira
152) Criação de programa de crédito para a população de baixa

renda para estimular o turismo rural em Minas Gerais e no Brasil.
Entidade(s): Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre
Representante(s): Jair Pereira dos Santos
153) Priorização, na Secretaria de Reforma Agrária e no ITER, de

ações e recursos orçamentários para a titulação de pequenos
posseiros, a realização de ações discriminatórias, a regularização
fundiária e a retomada do domínio do poder público sobre as áreas
que estão irregularmente em poder das grandes empresas de
reflorestamento.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva
154) Construção de um frigorífico de médio porte para atender

Almenara e região, que utilizam ainda hoje matadouros municipais de
péssima qualidade higiênica, poluidores e anti-econômicos.

Entidade(s) :Vice-Prefeitura Municipal de Almenara
Representante(s) :Júlio Mares (vice-prefeito)
155) Inclusão de produtos da agricultura familiar na merenda

escolar.
Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Maria Rita Fernandes
156) Implantação de pequenas agroindústrias vinculadas à

agricultura familiar, com prioridade para aquelas cuja gestão seja
realizada por trabalhadoras rurais, organizadas de forma associativa.

Entidade(s): Fetaemg
Representante(s): Vilson Luiz da Silva
GRUPO 5— Fomento ao Desenvolvimento
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
157) Promoção do Arranjo Produtivo da Moda, compreendida em

toda a sua abrangência(calçados, jóias, bijuteria, vestuário,
perfumaria, cosméticos) e estímulo ao desenvolvimento da rede de
design nesse setor.

Entidade(s): Instituto Horizontes
Nome do Representante(s): Marcelo Machado
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158) Implementação de APLs voltadas para o setor têxtil de

confecção na região Centro-Oeste de Minas, abrangendo ltaúna,
Divinópolis e Formiga, e na região Nortel, abrangendo Pirapora e
Montes Claros.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento de ltaúna e Social
Democracia Sindical -SDS

Nome do Representante(s): Andréa Barbosa de Freitas
OFERTA DE GÁS NATURAL
159) Criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras,

passando por São João Dei-Rei e concentrando-se em tomo de 10
cidades e inúmeras empresas.

Entidade(s): Gab. Dep. Sidinho do Ferrotaco
Nome do Representante(s): Ronildo Assis de Oliveira
PLATAFORMA LOGISTICA E DE COMERCIO EXTERIOR DA

RMBH
160) Utilização do aeroporto da Pampulha para vôos para

Rio/SP/Brasília, com jatos e turbo-hélices de até 50 lugares,
estabelecendo-se para as passagens um preço comparativamente
maior (+50%).

Entidade(s):ACMINAS
Nome do Representante(s):Walter Marinho de Oliveira
161) Criação de alternativa de estacionamento na Praça da Estação,

com check-iri e conexão via táxi ou ônibus da Estação Venda Nova a
Confins.

Entidade(s): ACM INAS
Nome do Representante(s):Walter Marinho de Oliveira
EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA
162) Criação de um programa de visitas periódicas do BDMG a

entidades parceiras, para agilizar e facilitar a compreensão de
procedimento para financiamento.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento Itaúna
Nome do Representante(s):Andréa Barbosa de Freitas
163) Realização de visitas pelo representante do BDMG a empresas

indicadas pelas entidades parceiras, para melhor visualizar a
realidade das empresas proponentes dos financiamentos.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento ltaúna
Nome do Representante(s) :Andréa Barbosa de Freitas
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164) Simplificação das garantias exigidas no âmbito do Programa

Geraminas, substituindo a exigência de aval de terceiros ou garantia
real por um "fundo de garantia" ou instituto semelhante, de modo a
viabilizar a continuidade do processo para o pequeno empresário.

Entidade(s): Agência Desenvolvimento ltaúna
Nome do Representante(s):Andréa Barbosa de Freitas
PROPOSTAS GERAIS
165) Preparação e qualificação de afrodescendentes, índios e

deficientes físicos, visando à sua inclusão social, num trabalho
conjunto do Governo estadual, Governo federal, municípios, Sistema
S, Escola Técnica, Fapemig e outros parceiros, dentro da
intersetorialidade.

Entidade(s): Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Nome do Representante(s): Hélio Emiliano Moreira
GRUPO 6— INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA
CORREDORES	RADIAIS	DE	INTEGRAÇÃO	E

DESENVOLVIMENTO
166) Implantação de malha ferroviária, a partir do Vale do

Jequitinhonha, para interligar e integrar os países do Mercosul, o que
trará como vantagens o desenvolvimento do Vale e o barateamento
do frete e da manutenção das estradas.

Entidade: Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre.
167) Negociação entre os Governos de Minas e da Bahia, no sentido

da cessão para Minas de uma saída para o mar, a partir das cidades
baianas que fazem divisa com o Vale do Jequitinhonha.

Entidade: Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre.
PAVIMENTAÇAO DE LIGAÇOES E ACESSOS RODOVIARIOS

AOS MUNICÍPIOS
168) Conclusão do anel rodoviário (cerca de 3 km) no Município do

Serro, obra que beneficiará toda a região, ligando os vales do Rio
Doce e do Jequitinhonha.

Entidade: AMEJE
169) Dotação de infra-estrutura e de equipamentos para as

associações microrregionais, de modo que elas possam, como
parceiras do Estado, cuidar das estradas.

Entidade: AMEJE
170) Cessão de novas motoniveladoras para as associações



825
microrregionais, principalmente as do Vale do Jequitinhonha, tendo
em vista a grande malha viária não pavimentada naquela região.

Entidade: AMAJE
REESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA E DE

TRANSPORTE DA RMBH
171) Término das obras iniciadas pelo PROSAN para a conclusão

da Avenida Tereza Cristina, na parte situada no Município de
Contagem.

Entidade: Centro Documento EIoy Ferreira da Silva - CEDEFES.
172) Reestruturação da rodovia MG-20, com a retirada das invasões

contidas nas suas margens e instalação de sinalização e iluminação
no trecho BH-Santa Luzia.

Entidade: COHABITA
173) Intervenções na região da Br-381 - Km 7 (saída para Vitória),

na região nordeste de BH, para conter invasões, canalização de
córregos, construção de corredores laterais e acesso aos bairros da
região. Solução de divergência entre a PBH e o DNIT em relação a
trecho sob o anel rodoviário.

Entidade: Comissão Transporte Nordeste (Neide da Silveira Braga).
PROPOSTAS GERAIS
174) Inclusão do Médio-Baixo Jequitinhonha nos programas do

Prodetur.
Entidade: AMEJE
175) Iluminação do aeroporto de Araçuaí, que preenche requisitos

do DAC, e dotação de infra-estrutura necessária para os aeroportos
regionais, de acordo com plano de expansão do Estado.

Entidade: Prefeitura de Araçuaí.
GRUPO 1 - Educação, Cultura e Turismo
176) Atenção para o trecho da Estrada Real que passa pelo Vale do

Jequitinhonha, além do Município de Diamantina.
Entidade: AMEJE
GRUPO 2 - Saúde e Habitação
177) Criação de duas equipes responsáveis nas DADs: uma de

saneamento e uma de moradia.
Entidade: Conselho Municipal de Saúde
178) Reestruturação da FHEMIG, com a convocação de

concursados, para atender às ações exigidas pelos Ministérios da
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Saúde, das Cidades e do Saneamento.

Entidade: Conselho Municipal de Saúde
GRUPO 7 - Planejamento e Gestão
UNIDADE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - MG
179) Estabelecimento de parcerias com os fundos de pensão (como

Forluz, Petro, Previ, Sadia, etc), assentados na terra, Secretaria de
Estado de Reforma Agrária, Incra, etc.

Entidade: Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Representante: Evaristo Garcia de Manos
180) Promoção de discussão sobre a forma de controle social das

parcerias público-privadas pela sociedade civil e pelo Ministério
Público, nos vários aspectos relacionados ao empreendimento, tais
como estudo arquitetônico da obra e de meio ambiente, custo,
impacto orçamentário e remuneração do setor privado, em especial
sobre a nova rodoviária de Belo Horizonte e o Centro Administrativo
do Governo do Estado.

Entidades: Conselho Comunitário de Segurança Pública, Núcleo de
Prevenção e Recuperação do Menor e da Estruturação Familiar

Representante: Ernani Ferreira Leandro
CHOQUE DE GESTÃO: PESSOAS, QUALIDADE E INOVAÇÃO NA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
181) Emprego e capacitação de voluntários para agilizar os

processos de publicação de aposentadorias, em benefício dos ex-
funcionários que se dedicaram ao serviço público.

Entidade: Pastoral da Criança - Contagem
Representante: Clemilda
182) Capacitação, formação e qualificação dos Conselhos

Estaduais, visando a uma atuação mais efetiva na produção de
políticas públicas.

Entidades: Fórum Mineiro de Participação Popular, Conselho
Estadual e Saúde

Representante: Renato Barros
183) Fortalecimento da participação da sociedade civil na gestão

estadual.
Entidades: Fórum Mineiro de Participação Popular, Conselho

Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros
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184) Estabelecimento de prioridade, no P 354 (Adoção do Novo

Modelo de Parceria), para as entidades voltadas para a ação cultural
que tenham como objetivo a inclusão social através da educação
artística.

Entidade: Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira
185) Aumento do número de projetos no P 354— Adoção de Novos

Modelos de Parcerias Públicas - OSCIP Qualificada.
Entidade: Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira
186) Obrigatoriedade de que a qualificação de OSCIPs na área de

saúde seja previamente debatida com o Conselho Estadual de Saúde.
Entidade: Conselho Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros
187) Vedação da possibilidade de qualificação de OSCIPs na área

de saúde e a conseqüente previsão e recursos orçamentários para as
atividades desse setor.

Entidade: Conselho Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros
188) Retirada do orçamento das unidades de saúde do Estado no

projeto de Choque de Gestão que trata das OSCIPs, mas com ampla
discussão com o Conselho Estadual de Saúde.

Entidade: Conselho Estadual de Saúde
Representante: Renato Barros
189) Utilização do critério meritocrático com muito cuidado, para não

haver prejuízo para os servidores, em funções de questões alheias a
seu desempenho.

Entidade: Consep 125, ACSCD e Nupre
Representante: Ernani Ferreira Leandro
190) Inclusão da disciplina "Especialização de Administração

Cultural" no curso "Formação, Qualificação e Capacitação de
Recursos Humanos pela Escola do Governo", buscando uma
experiência para melhor atendimento e conhecimento sobre os
interesses e demandas da comunidade artística.

Entidade: Associação Teatro de Grupo de Minas Gerais
Representante: Carluty Ferreira
CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS
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191) Implantação de um espaço maior para o lazer e o esporte,

em toda a área compeendida no final do Aeroporto Carlos Prates (ao
lado do Bairro Jardim Montanhês), onde já existe uma pequena parte
construída e destinada ao desporto da comunidade, denominada
"Parque Maria do Socorro", com a construção de mais quadras
esportivas, outro campo de futebol, um ginásio poliesportivo coberto e
prolongamento da extensão da pista de caminhada já existente,
jardins com plantas ornamentais e árvores que serão de grande valia
para a comunidade da Região Noroeste, assim como para os
servidores que serão lotados no novo Centro Administrativo do
Estado.

Entidade: Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco
Representante: Afonso Eustáquio Santiago
192) Retomada de audiência pública com moradores e empresários

do Bairro Padre Eustáquio e adjacências (envolvendo as regiões
Oeste e Noroeste de Belo Horizonte), tendo em vista a previsão de
instalação, no Bairro Carlos Prates, do Centro Administrativo do
Governo do Estado e da nova rodoviária da cidade.

Entidades: Conselho Comunitário da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Núcleo de Prevenção e Recuperação do Menor e
da Estrutura Familiar, Associação Comunitária Social, Cultural e
Desportiva.

Representante: Ernani Ferreira Leandro
PROPOSTAS GERAIS
193) Fiscalização dos veículos mal conservados, que emitem muita

fumaça, causando poluição sonora e ambiental e gerando perigo para
a população.

Entidade: Comissão Social do Centro de Saúde Vera Cruz
Representante: Hilda Gonçalves de Matos
Grupo 1 - Educação, Cultura e Turismo
Inclusão Digital
194) Elaboração de um diagnóstico sobre a execução do programa

Inclusão Digital, buscando as causas da insuficiência de espaço físico
para o mesmo, especialmente no município de Belo Horizonte.

Entidades: Associação Comunitária Social, Cultura e Desportiva,
Conselho Estadual de Segurança Pública e Núcleo de Prevenção e
Recuperação do Menor e da Estrutura Familiar.
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Representante: Emani Ferreira Leandro

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Vou explicar-lhes o processo. Quem participou no

ano passado sabe como ele aconteceu, O Sr. Vilson me entregou o
relatório, no qual constam 196 propostas originárias das audiências
públicas.

Inicialmente, dividiremos as propostas que estão relacionadas
diretamente com o PPAG e com o orçamento das demais. Fiz uma
rápida leitura e observei que algumas delas, apesar de serem muito
importantes, não dizem respeito ao orçamento. Podem referir-se a um
projeto de lei em tramitação, a uma nova iniciativa ou até a outro ente,
como ao Governo Federal ou aos municipais. Portanto, esta semana,
priorizaremos a análise das propostas relativas ao orçamento e ao
PPAG. Até o dia 19 de novembro, temos de apresentar as emendas
ao PPAG, e, até dia 26, as emendas ao orçamento. Temos de cumprir
esses prazos.

Como Presidente da Comissão de Participação Popular, convoquei
três reuniões, sendo duas extraordinárias: uma para terça-feira, uma
para quinta-feira, pela manhã, e outra, na mesma data, à tarde. Então,
até terça-feira, estaremos com o parecer técnico sobre cada uma das
propostas. Por meio de um processo político de construção com o
Governo, tentaremos chegar a um acordo a fim de que o maior
número de propostas sejam acolhidas.

Evidentemente, resguardadas as autonomias dos Poderes
Legislativo e Executivo. Temos parâmetros legais para o acolhimento
de propostas. Até foi feito um curso na Assembléia sobre isso. Todo
esforço técnico será para adequar as propostas às exigências
técnicas previstas na legislação em vigor, no sentido de acolher o
maior número de sugestões.

Aprovada na Comissão de Participação Popular, com a formatação
técnica devida, essa proposta irá, como uma emenda, para a
Comissão de Fiscalização Financeira. Assim como uma emenda de
Deputado, será apresentada a emenda de iniciativa popular. Receberá
parecer na Comissão de Fiscalização Financeira, será submetida ao
Plenário e, se aprovada, encaminhada ao Governador do Estado para
sanção, ou seja, validação da proposta, ou veto. Caso haja o veto, a
proposição retornará à Assembléia para nova análise dos Deputados.
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O procedimento, para quem não está familiarizado com o rito

legislativo, é esse. Temos prazo, até o dia 19, para análise e
transformação das sugestões em emendas. Depois ocorrerá uma
análise na Comissão de Fiscalização Financeira e, posteriormente,
uma votação em Plenário. Nós nos empenharemos ao máximo,
nesses dias, para fazer um bom trabalho e aproveitar todas as
sugestões.

As sugestões que não têm relação direta com o PPAG e com
orçamento também serão analisadas, uma a uma, com parecer. Tudo
é publicado no "Minas Gerais". Independentemente de terem
pertinência com o orçamento, podem motivar audiência pública,
requerimento ou outro tipo de ação por parte da Assembléia
Legislativa.

Do ponto de vista legislativo, esse é o processo, que é público. As
reuniões da Comissão de Participação Popular ocorrerão nas terças-
feiras,.a partir das 14 horas, e nas quintas-feiras, na parte da manhã e
da tarde. Todos estão convidados a participar das reuniões, que são
abertas.

Quero fazer comentários sobre as propostas apresentadas pelos
coordenadores, sob a ótica do processo. Todas as propostas serão
analisadas pelos Deputados da Comissão. Registro o avanço ocorrido
no ano passado. Trata-se de experiência muito importante, porque o
Estado encaminhou o PPAG, a sociedade debateu e apresentou 203
sugestões, sendo 32 emendas aprovadas. Foi significativa também a
quantidade de pessoas presentes nessas audiências realizadas.

Neste ano, tivemos participação tão expressiva quanto no ano
passado, mas, sem dúvida - e o relato dos coordenadores mostra isso
-, houve melhora na qualidade de participação. Isso se deve ao
trabalho da sociedade civil, que abraçou a causa, embora de tema
árido, assim como ao esforço da Assembléia para capacitação e
disponibilização de informações, O Governo também vem facilitando o
debate dos grupos e a apresentação de propostas.

Acho muito importante que a Assembléia de Minas tenha tomado
essa iniciativa. E a primeira Assembléia do Brasil a fazer um debate
dessa natureza. Como o Sr. Lúcio disse, o próprio Governo Federal,
que discutiu o PPAG, ainda não fez o trabalho dessa maneira. E uma
iniciativa pioneira em nosso País discutir planejamento, revisar plano,
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apresentar sugestões por meio de emendas populares.

O Sr. Evaristo Garcia - Muito obrigado pelo aparte. O Ministro
Humberto Costa está jogando ações e mais ações na área de saúde
porque agora há muito dinheiro. No Governo FHC, não havia
recursos. Fiz a proposta da criação de duas equipes responsáveis nas
DAS, antigas delegacias regionais de saúde. Estamos insistindo muito
nas áreas de saúde e de moradia.

O Ministério das Cidades está remetendo autorização para que a
COPASA faça saneamento nas cidades, com o aval do Conselho
Estadual de Saúde. No entanto, será o município onde se fará o
saneamento que deverá fazer o controle social disso. Minha proposta
é criar uma equipe nas DAS, para se ver isso.

O Presidente Lula criou a Lei n° 10.840, para melhoria das
habitações nas vilas e favelas. Ninguém está dando importância a
essa lei porque não querem que se ultrapasse a pobreza. Sr.
Presidente e Sr. Secretário, a grandeza desta Casa e desta Comissão
seria ultrapassar a pobreza no Estado. Essa lei do Presidente Lula é
nesse sentido. Peço prioridade nessa discussão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Garcia. Concluindo, acredito que foi
um avanço importante. Vi, em várias propostas, uma preocupação
com a continuidade.

A lei que aprovamos no ano passado prevê essa revisão anual
participativa e também uma avaliação anual, que deverá ser
apresentada à Assembléia, a partir de 2005, até o dia 15 de junho. No
ano que vem, o Estado apresentará à Assembléia uma avaliação do
que foi executado não só em relação à execução orçamentária, mas
também dos indicadores sociais. Terá também uma avaliação sobre o
futuro, ou seja, como anda a previsão de cumprimento das metas ou
não.

Neste ano, fizemos a primeira revisão, mas de um plano ainda em
andamento, com o primeiro ano em curso, com alguns meses. No ano
que vem, até o dia 15 de junho, teremos a apresentação de urna
avaliação com indicadores sociais construídos de execução físico-
financeira. A avaliação será mais qualitativa. Portanto a revisão do
ano que vem - e o projeto de revisão chega em 30 de setembro - será
precedida da avaliação.

Alguns coordenadores disseram que, com certeza, o processo do

rÀ



832
ano que vem tem tudo para ser qualitativamente melhor, devido a
essa avaliação, e a lei prevê que ela seja feita de maneira
regionalizada. Os resultados serão regionalizados. A lei também prevê
que a revisão participativa também deve ser preferencialmente
regionalizada.

Queria convidá-los, e essa é a disposição da Assembléia.
Concluiremos o processo deste ano nas comissões, no orçamento,
buscando acolher o máximo de sugestões. Já fizemos a primeira
avaliação, mas, no ano que vem, se tudo der certo, teremos um
desafio: de maneira regionalizada, em calendários próprios, fazer essa
avaliação e a revisão com instrumentos mais precisos de revisão
orçamentária e de execução física. Surgiu até uma polêmica sobre
critérios de aplicação, de execução orçamentária.

Sr. Subsecretário, gostaria de registrar a importância - falo isso com
convicção e creio ser a posição também da Deputada Jô Moraes e do
Deputado João Leite - de a sociedade ter conhecimento do nível
dessa execução, não para fazer um prejulgamento, positivo ou
negativo, mas para ajudar a acelerar a implantação das políticas
públicas.

E lógico que, às vezes, a baixa execução pode ser um recurso
transferido que não chegou, uma licitação que ainda não foi feita ou
um arranjo institucional. As motivações são várias. Mas o importante é
sabermos a velocidade da implementação e o cruzamento com as
metas físicas. Se você atingir meta física na ponta, a execução
orçamentária pode ser até sinal de economia de recurso. Essa
compreensão não é fácil, até mesmo para nós, Deputados, mas é isso
o que estamos construindo na Assembléia: um processo de
publicidade das informações, de preparação da sociedade para
interferir nas políticas públicas e um papel de fiscalização efetiva do
Poder Legislativo. Esse é o papel deste Poder: fiscalizar, no tocante
ao conjunto das políticas públicas, e não de um contrato aqui e outro
acolá. E saber se as políticas públicas de saúde, educação,
desenvolvimento econômico e social e cultura estão chegando aonde
deveriam, com recursos públicos.

Com certeza, no ano que vem, esse processo continuará mais
aprimorado.

Queria agradecer a todos os parceiros. Não foi fácil realizar esse
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processo, devido à sua complexidade. Queria registrar, mais uma
vez, que se trata de uma parceria da Assembléia com o Governo e
destacar a seriedade dos gerentes que aqui estiveram. Participei dos
grupos, que contaram com exposições claras e objetivas. Foi muito
importante a disponibilidade dos gerentes, que, ontem, na hora do
almoço, realizaram reunião conosco, seguindo as orientações para o
bom trabalho dos grupos hoje, pela manhã. Esse processo não teria
êxito se não houvesse a incorporação efetiva dos gerentes da
Secretaria de Planejamento.

Queria também agradecer aos vários Deputados e Deputadas, na
pessoa da Deputada Jô Moraes e do Deputado João Leite, que,
mesmo não sendo da Comissão de Participação Popular, tiveram
participação expressiva nestes dois dias, e aos demais Deputados
que participaram, aos servidores de todas as áreas desta Assembléia.
Podem observar a seriedade do trabalho desses servidores: hoje, pela
manhã, houve trabalho em grupo, e, no início da audiência, já
recebemos as propostas compiladas, distribuídas a todos os
integrantes, para terem acesso a essa informação. Imaginem agora o
trabalho que será cada uma dessas propostas receber parecer
técnico, que terá de ser publicado até semana que vem no "Minas
Gerais", para ser votado por nós, Deputados.

Fizemos uma aposta. Muitos não acreditaram nesse processo,
achando que se tratava de assunto pelo qual a sociedade não se
interessaria, por ser muito difícil. Mas não: houve participação, esta
Assembléia vestiu a camisa, e o processo foi coletivo. Como
Presidente da Comissão da Participação Popular, agradeço o suporte
técnico que sempre tivemos e o suporte político. O Presidente desta
Casa, Deputado Mauri Torres, desde o ano passado, tem fortalecido
esta Comissão e, neste processo, deu-nos todo os instrumentos
necessários à sua realização.

Agradeço aos demais assessores; aos coordenadores que se
dispuseram a fazer esse trabalho; aos servidores da Secretaria de
Estado de Planejamento, aqui representados pelo Bernardo,
Superintendente-Geral de Planejamento, que, ao lado dos técnicos da
Assembléia, ajudaram muito na construção desse processo; à
imprensa; à TV Assembléia. Faço esse reconhecimento de público,
também em nome do Presidente desta Casa. Agradeço,
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principalmente, a vocês que participam do encerramento e aos
demais que estiveram nos grupos.

Apelo para que, como no ano passado, haja um intenso processo de
construção e negociação. Em 2003, a maioria das propostas foi
incorporada. A base do Governo na Assembléia é ampla, e
dependemos da sensibilidade dele para que possamos atender às
aspirações da sociedade. O resultado final depende da construção
política, pois o processo não se encerra na Comissão de Participação
Popular. Construímos um processo para legitimar e trazer, com maior
força política, a voz da sociedade; porém, o resultado final é do
Plenário da Assembléia. Apelamos a toda a Casa para que possamos
atender às demandas apresentadas.	 -

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

Presidência do Deputado Antônio Júlio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Ivair Nogueira - Palavras da Sra. Darci Fioravante Barros
Barbosa - Palavras do Sr. Lucivaldo Paz de Lira - Palavras do Sr. José
Luiz Esteves - Palavras da Sra. Mírian Botelho - Palavras da Sra.
Solange Bottaro - Palavras do Deputado Federal Eduardo Barbosa -
Apresentação musical - Entrega de placas - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira -

José Henrique - Padre João.
Abertura

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

Ata
- O Deputado Padre João, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

0 locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
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Deputado Federal Eduardo Barbosa; Deputado Ivair Nogueira,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Darci
Fioravante Barros Barbosa, Presidente da APAE de Pará de Minas;
Lucivaldo Paz de Lira, Superintendente Executivo da Fundação
Conscienciarte, de Paracatu; José Luiz Esteves, Diretor Nacional do
Fundo Cristão para Crianças; Marília Aparecida Madureira, Assessora
Especial do Projeto Providência; Solange Bottaro, Presidente da
Missão Ramacrisna, de Betim; e Mírian Botelho, Coordenadora do
Projeto Providência.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização de homenagem às 5

entidades filantrópicas mineiras agraciadas com o VIII Prêmio Bem
Eficiente 2004: APAE de Pará de Minas; Fundação Conscienciarte de
Paracatu; Fundo Cristão para Crianças; Projeto Providência e Missão
Ramacrisna de Betim.

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

será interpretado pelo coral Cantores da Ramacrisna, sob a regência
de Daniel Andrade.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, Presidente desta reunião
representando o Deputado Mauri Torres; meu amigo Deputado
Federal Eduardo Barbosa; Srs. Fioravante Barros Barbosa, Presidente
da APAE de Pará de Minas, Lucivaldo Paz de Lira, Superintendente
Executivo da Fundação Conscienciarte de Paracatu; e é Luiz Esteves,
Diretor Nacional do Fundo Cristão para Crianças; Sras. Marília
Aparecida Madureira, Assessora Especial do Projeto Providência; e
Solange Bottaro, Presidente da Missão Ramacrisna de Betim;
senhoras e senhores, esta noite é muito especial para nós.
Homenageamos entidades que representam para esta Casa o
sentimento de fratemidade e solidariedade de Minas.

A APAE de Pará de Minas, a Fundação Conscienciarte de Paracatu,
a Missão Ramacrisna de Betim, o Fundo Cristão para Crianças e a
Associação Projeto Providência de Belo Horizonte são exemplos do
trabalho social realizado de forma séria e responsável.

Motivo de orgulho para Minas Gerais, essas instituições
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conquistaram o Prêmio Bem Eficiente 2004 e fazem parte do seleto
grupo de 50 entidades da área social mais eficientes do Brasil.

Para concorrer à premiação, criada pela empresa de consultoria
Kanitz, as entidades precisam ter seus projetos indicados por
personalidades ou empresas que atuam no terceiro setor.

Ao todo, concorreram 400 entidades, que são avaliadas segundo 43
critérios internacionais de auditoria. Portanto, esse prêmio simboliza o
reconhecimento do compromisso, da seriedade e da eficiência dessas
instituições.

Mais que assistência social, as entidades que homenageamos hoje
trabalham para a formação de jovens e crianças autônomas,
independentes e conscientes, capazes de transformar o meio em que
vivem.

A modernidade trouxe grandes desafios para nossa sociedade, tão
grandes como a parcela de brasileiros que vive abaixo da linha de
pobreza. Garantir os direitos fundamentais dessa população é, sem
dúvida, prioridade do Estado, mas sabemos das dificuldades dos
governos em atender à demanda, cada dia mais crescente.

Nos últimos anos, o Brasil registrou um assustador aumento da
criminalidade e da violência. E esse é sem dúvida o nosso maior
desafio. Precisamos incentivar a criação de oportunidades mais justas
de trabalho, educação e cultura para que nossos jovens não sejam
seduzidos pela marginalidade, iniciativas como os projetos
educacionais da Associação de APAE de Pará de Minas, que há 35
anos promove a inclusão social e profissional da pessoa portadora de
deficiência. Para isso, a associação conta com o auxílio de 41
voluntários, além dos 147 funcionários. Sem eles seria impossível
manter os atuais 1.778 alunos nos programas educacionais e ainda
oferecer apoio às famílias, à comunidade, realizar visitas domiciliares,
estágios, palestras e cursos que beneficiam cerca de 5.800 pessoas,
uma verdadeira lição de cidadania.

Em Betim, a Missão Ramacrisna comemora 45 anos de atuação
junto a crianças, adolescentes, adultos e idosos de famílias de baixa
renda, oferece complementação à educação formal com
acompanhamento escolar, formação profissionalizante, assistência
social, artes, cultura, conscientização ecológica, esportes e lazer.

O projeto propicia ainda geração de emprego e aumento da renda
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familiar. No ano de 2003, a Missão Ramacrisna atendeu 1.500
pessoas de 6 a 80 anos. Está aqui o exemplo do nosso regente,
Daniel Andrade, que tem feito um maravilhoso trabalho com o coral do
Ramacrisna. Com participação cada vez mais efetiva, é possível
conquistar aquilo que almejamos.

A Fundação Conscienciarte de Paracatu tem o objetivo básico de
promover os direitos elementares de cidadania das crianças, dos
jovens, dos adultos e dos idosos. Em 11 anos, seus projetos e
programas atenderam mais de 90 mil pessoas.

A fundação oferece permanentemente qualificação profissional em
diversas áreas, visando à formação integral do aluno e a sua inserção
no mercado de trabalho. Anualmente, forma 600 alunos nos cursos
profissionalizantes, e 20% estão inseridos formalmente no mercado de
trabalho e 30% no mercado informal, por meio da criação de
pequenas empresas.

Finalmente, em Belo Horizonte, destaque para dois projetos: o
Fundo Cristão para as Crianças e o Projeto Providência.

O Fundo Cristão é a principal ONG com atividade de assistência
social no País. Atualmente, mais de 100 mil jovens brasileiros em
situação de risco social são beneficiados com os projetos do Fundo
Cristão para Crianças.

A entidade possui aproximadamente 8 mil padrinhos brasileiros e 65
mil estrangeiros. No Brasil, já foram investidos mais de
R$1.000.000.000.00 em programas sociais. E, ao todo, cerca de 1
milhão de pessoas foram beneficiadas em 66 municípios nos Estados
de Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e São
Pauto, atingindo 122 instituições conveniadas com cerca de 800
comunidades urbanas e rurais ao longo de 37 anos de atuação.

Com 16 anos de atuação, o Projeto Providência atende 2.500
crianças, adolescentes e jovens de baixa renda entre 3 e 18 anos de
idade. Esse trabalho de grande impacto social foi iniciado por P. Mário
Pozzoli no final dos anos 80. O projeto oferece oportunidades de
acesso à educação infantil, passando pelo atendimento
socioeducativo complementar, até chegar à profissionalização dos
jovens, gerando renda para suas famílias. Incluo meu amigo Mário
Valadares, empresário, que faz parte desse projeto, trazendo aqui sua
solidariedade.
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Por tudo isso, quero neste instante deixar o meu abraço a cada

voluntário que faz parte dessas instituições que ajudam a construir
uma história de esperança para milhares de famílias.

A nossa iniciativa de propor esta sessão especial teve o objetivo de
fazer com que esta Casa cumprisse, mais uma vez, o dever de
expressar o sentimento de Minas. E o sentimento dos mineiros não
poderia ser outro senão o de orgulho e gratidão. Em Minas Gerais e
em todo o País, há entidades desenvolvendo um trabalho importante,
contando com voluntários, empresários e com os poderes públicos
municipais, estaduais e federais.

O trabalho desenvolvido por vocês é uma obrigação do poder
público, mas, diante da situação vivida por este, quer seja municipal,
quer seja estadual, quer seja federal, é necessário que haja parcerias.

O Dr. Expedito Chumbinho, médico, ex-Vereador, desenvolveu um
importante trabalho na área social de Betim.

Estão presentes o Deputado Federal e sua esposa, que
desenvolvem um magnífico trabalho junto às APAE5.

As APAEs de Minas Gerais têm uma sobrevivência porque contam
com o apoio de representantes como o Dr. Eduardo Barbosa. O Dr.
Eduardo Barbosa tem um grande trabalho desenvolvido e conta com
sua esposa, que é Presidente da APAE de Pará de Minas. O trabalho
deles é de alta relevância. Por isso continuamos a acreditar neste
País; e também por isso a Assembléia do Estado de Minas Gerais não
poderia deixar de fazer esta homenagem simples, mas do fundo do
coração. Trata-se de uma homenagem do Presidente Deputado Mauri
Torres e dos demais Deputados, que aqui estão representados pelos
Deputados Mauri Torres e Antônio Júlio, autores do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Quero deixar aqui meu elogio a essas entidades, que já mostraram,
em nível nacional, seu valor. Que possam os mineiros conhecer e
tomar como exemplo o trabalho desenvolvido por cada uma delas.
Que elas possam ser multiplicadas para que, a cada ano que se
passar, o sofrimento seja amenizado e o jovem seja imbuído de fé,
esperança, dignidade. Que eles tenham um futuro cada vez melhor.
Deixo meu agradecimento a cada uma dessas entidades,
parabenizando-as pelo trabalho que realizam. Algumas não
acompanhamos de perto, mas temos certeza do trabalho realizado. A



839
Assembléia Legislativa estará de portas abertas para recebê-los e
até mesmo para receber sugestões de projetos sociais que possam
trazer alguma contribuição. Assim, poderemos fazer as parcerias
necessárias. Projetos importantes, dessa maneira, poderão virar a
realidade do futuro. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Darci Fioravante Barros Barbosa
Exmos Srs. Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; Deputado Federal Eduardo Barbosa;
Deputado Ivair Nogueira, também autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; Superintendente Executivo da Fundação
Consciência e Arte de Paracatu, Lucivaldo Paz de Lira; Diretor
Nacional do Fundo Cristão para Crianças, José Luíz Esteves;
Assessora Especial do Projeto Providência, Marília Aparecida
Madureira; e Presidente da Missão Ramacrisna de Betim, Solange
Bottaro. Prezados Deputados profissionais, alunos, familiares,
prezado Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, boa noite.

Como são belos os caminhos da ida! A pessoa com deficiência viveu
séculos de rejeição e exclusão social. Viveu à margem das leis e
sobreviveu apesar da falta de leis que garantissem educação,
tratamento, saúde, trabalho e, enfim, a tão desejada participação
social. Hoje, estamos aqui, ocupando não apenas um lugar na
Assembléia Legislativa, mas um lugar de destaque. Ocupamos hoje o
lugar de homenageados pela eficiência e qualidade nos trabalhos
direcionados à pessoa com deficiência. Receber esse prêmio significa
que estamos cumprindo a nossa missão de efetivar seus direitos,
abrindo caminhos para uma participação mais efetiva e funcional,
respeitando limites e lutando para que o nosso respeito por elas seja
tamanho que suas limitações não se transformem em empecilhos, por
falta de oportunidades educacionais e sociais.

A APAE de Pará de Minas, atualmente com 35 anos, atende hoje
diretamente a 681 alunos e seus familiares e beneficia indiretamente a
mais de 5 mil pessoas por meio dos serviços oferecidos. Oferece
programas diversificados e inter-relacionados como: educação infantil,
ensino fundamental, educação estruturada para autistas, educação de
surdos, educação funcional, educação profissional, ações de
diagnóstico e promoção da saúde, terapias diversas, tratamentos
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médicos e odontológicos, além de toda uma rede de apoio nas
áreas administrativa, familiar e da capacitação técnico-científica.
Através de programas de educação inclusiva, oferece
acompanhamento sistemático às escolas comuns beneficiando
diretamente a 812 educandos.

A APAE busca incessantemente o apoio da comunidade, que hoje
se constitui parceira importante nos aspectos tanto operacional como
financeiro através da prestação de serviços voluntários e doações
mensais. Assim, receber o prêmio Bem Eficiente significa para nós a
comprovação de nossa transparência, da retidão de nossas ações, e
acima de tudo, a certeza de estarmos no caminho certo rumo à
dignidade humana e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Um prêmio dessa importância nos ajuda não somente a divulgar os
trabalhos da APAE como também permite que a sociedade perceba
na pessoa com deficiência uma pessoa capaz, dotada também de
talentos, desejos e possibilidades, que podem desabrochar com os
apoios e adaptações oferecidos pela educação especial.

Vejamos a nossa realidade: o Estado de Minas Gerais tem hoje 853
municípios e 386 APAEs. Isso significa que em 467 municípios não
existem APAEs. Sabemos também que, na grande maioria dos
municípios, as APAEs são as únicas entidades a oferecer educação
especial, a lutar pela garantia de direitos e ainda a abrir os espaços
para inclusão educacional e social. Percebemos, então, que temos
ainda, em pleno século XXI, um contingente de milhares de pessoas
com deficiência excluídas dos processos educacionais, de tratamento
e facilitadores da participação social. A ausência dessas
oportunidades aumenta muito a vulnerabilidade dessas pessoas, que,
sem a oportunidade, a educação e os apoios adequados, acabam por
não adquirir as ferramentas necessárias para se fazerem presentes,
ativos e fortes diante das demandas de um mundo em constante
movimento evolutivo.

A luta de uma APAE não se dá apenas para sua própria
manutenção e crescimento. Lutamos por todas as pessoas com
deficiência, por aquelas que falam por si mesmas e por aquelas
silenciadas por graves limitações, pelas que estão incluídas e por
aquelas que nunca usufruíram os direitos que estão garantidos em
forma de lei. Já não se concebe a idéia de que a pessoa com
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deficiência faça parte de um mundo diferente do mundo das
pessoas consideradas normais. Elas estão aí, ao nosso lado. São
integrantes deste nosso grande, imenso planeta Terra. E é aqui o
lugar que têm para viver, crescer, amar, sofrer, aprender e ser felizes.
- Educar as pessoas com deficiência é responsabilidade de todos nós.
E responsabilidade social, econômica, humana e política de todos
nós. Se cada um de nós cumprir com retidão, humanismo e
responsabilidade a missão que nos propusemos cumprir, tenho a
certeza de que, em futuro próximo, a eficiência na educação especial
não será apenas das instituições especiais: será uma ação cotidiana
de comunidades que farão de suas leis ações de um eterno cuidar,
para que todos, sem distinção, possam usufruir com eqüidade as
oportunidades dos bens e dos serviços comunitários.

Agradeço esta homenagem aos Deputados Antônio Júlio e Ivair
Nogueira. Estou representando a APAE, e conosco vieram pais,
alunos, funcionários e amigos para também receber esta homenagem.
Agradeço muito a vocês. Obrigada.

Palavras do Sr. Lucivaldo Paz de Lira
Exmos. Deputados Antônio Júlio e Ivair Nogueira, autores do

requerimento que homenageia nossas organizações; Deputado
Federal Eduardo Barbosa; Sr. José Luiz Esteves; Sras. Marília
Aparecida Madureira; Solange Bottaro; e Darci Barbosa, senhoras e
senhores, colegas, jovens, crianças, boa-noite.

E uma grande emoção receber esta homenagem, uma vez que a
sociedade sofre diversos ataques, e há tentativa de nivelar todas elas
por baixo. Mas existem organizações, como essas cinco e muitas
outras, que têm prestado excelente trabalho ao País. Não temos
experiência de vir aqui, porque nossos programas e projetos são
executados nas bases, buscando o desenvolvimento das pessoas,
promovendo a igualdade.

A Fundação Conscienciarte está em Paracatu e atua em 60
municípios mineiros com programas e projetos para crianças e jovens
promovendo a inclusão social.

Receber, com as outras quatro organizações mineiras, o Prêmio
Bem Eficiente em São Paulo foi um reconhecimento importante, o que
mostra que a sociedade desenvolve programas sérios, com
transparência e competência.
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Os Deputados Antônio Júlio e Ivair Nogueira são exemplo de

políticos, assim como o Deputado Federal Eduardo Barbosa, que
conhecemos de perto. Ao homenagear essas organizações, com
certeza, eles devem receber nosso agradecimento.

Dirijo-me, especialmente, aos meus amigos da Fundação
Conscienciarte. Sou representante de vocês, mas tudo isso é fruto do
trabalho de cada um. Esta homenagem causa-nos muito orgulho e
prazer por tudo o que realizamos em nossas bases. Agradecemos, de
forma especial e carinhosa, ao Eder e ao Chichico, nossos parceiros
em Belo Horizonte, onde também atuamos. Promover programas e
igualdade causa imenso prazer aos que o fazem.

E muito importante que o nosso trabalho esteja sendo reconhecido
pela Assembléia Legislativa, por meio desses dois importantes
Deputados. As organizações da sociedade precisam do seu ego
valorizado. As vezes nos esquecemos disso. Neste ano as
organizações da sociedade foram brutalmente atacadas pela
imprensa, que deveria estar presente, divulgando essa
importantíssima homenagem. Da mesma forma que existem políticos
bons e ruins, também existem ONGs boas e ruins. Essa valorização
precisa ser feita. Agradeço aos Deputados desta Casa o
representarem a sociedade mineira. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Luiz Esteves
Boa-noite, senhoras e senhores. Dirijo-me, em primeiro lugar, às

senhoras e aos senhores, porque são a razão não só da nossa
existência, pois representamos as instituições da sociedade, como
ressaltou o Lucivaldo, mas também da existência dos parlamentares,
que tiveram uma grande visão. E muito difícil, hoje em dia,
compartilharmos grandes visões de parlamentares. Por isso estar aqui
presente faz-se ainda mais importante. Agradeço, de coração, à
Assembléia Legislativa, que nos abriu suas portas, por meio do seu
atual Presidente, Deputado Mauri Torres. Agradeço, de forma
carinhosa, aos Deputados Antônio Júlio e Ivair Nogueira, autores do
requerimento que deu origem a esta reunião especial. Agradeço
também ao queridíssimo Deputado Federal Eduardo Barbosa, grande
amigo das instituições sérias e organizadas, que estão tentando fazer
um trabalho, que, muitas vezes, é duro e árduo, porque leva nas
costas as responsabilidades dos Governos Federal, Estadual e
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Municipal.

Dirijo-me também aos meus grandes e fraternos companheiros de
trabalho social, como a Darci, o Lucivaldo, a Solange e a Marília
Aparecida, aqui presentes.

Acho que sonhei com esta noite, mas não agora que tenho a
oportunidade de estar à frente do Fundo Cristão para Crianças, uma
instituição com atuação belíssima durante 38 anos no Brasil e 66 anos
no mundo. Sonhei com esta noite porque tive o privilégio de conviver
com pessoas como Barbosa Lima Sobrinho, Austregésilo de Ataíde e
Raimundo de Souza Dantas; tive a oportunidade de ser o pequeno
aluno de grandes mestres da democracia brasileira que sempre
diziam sonhar com o momento em que as Assembléias e Câmaras
seriam ocupadas por seus verdadeiros representantes.

Está sendo um grande privilégio para Minas Gerais, neste momento,
poder abraçar a causa de forma conjunta, com cinco instituições, entre
tantas outras do Estado em iguais condições de se sentirem
homenageadas com nossa presença aqui, nesta noite. Minas é O
Estado da liberdade, o precursor das grandes causas democráticas
deste País e sempre esteve à frente da defesa de todos os direitos
fundamentais.

Falar para vocês nesta noite em que a Assembléia abre suas portas
não é apenas a oportunidade para ressaltar o trabalho que vem sendo
executado por cada instituição, mas também a oportunidade
verdadeira de, neste momento breve, fazer uma grande reflexão
conjunta: a razão de nossa existência como entidade, nesses 38 anos,
tem sido a atenção, o respeito e a crença da sociedade em que é
possível fazer um Brasil diferente. E um Brasil diferente independe do
número de pessoas que essa causa abraça e tenta apoiar. Depende
muito mais da possibilidade de termos nossas mentes e corações
verdadeiramente abertos para esses ideais.

Ah, Barbosa Lima Sobrinho! Ah, Raimundo de Souza Dantas! Ah,
Austregésilo de Ataíde! Ah, José de Castro! Ah, Paulo Freire! Ah,
Betinho! Tudo que procuramos fazer nesse grande trabalho de
formiguinha é afirmar que este País tem solução. Se existe uma razão
que torna nossa existência digna, ela é a nossa capacidade de
interagir com aqueles que mais precisam de nós.

Deputados, amigos, batalhadores da causa, principalmente da
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defesa e da promoção dos direitos da criança e do adolescente,
que hoje estão presentes nesta Assembléia Legislativa, soberana em
sua representação, eis um daqueles momentos históricos que marcam
a nossa vontade política de prosseguir, mesmo sabendo dos
percalços do caminho.

Numa noite como esta, com a presença de tantos parceiros de
nossa caminhada, recebemos a injeção de ânimo necessária para
seguir em frente.

Agradeço a oportunidade de aqui estar para, junto com vocês, fazer
essa reflexão. Digo-lhes que o trabalho é muito maior que os
resultados que obtivemos até agora; é um trabalho de formiguinha. A
divisão de responsabilidades existente na sociedade brasileira é
injusta, mas possível de ser mudada. E tarefa de cada um de vocês
juntar-se aos bons na defesa das causas pelas quais vale a pena
lutar. Estaremos todos juntos nessa caminhada difícil, dura, árdua,
mas possível. Vamos sonhar e transformar o sonho em realidade;
vamos lutar por um Brasil mais justo, mais fraterno, mais equilibrado.
Trabalhemos por um Brasil melhor, talvez não para minha geração,
mas para as próximas.

De minhas andanças por este Estado, que me adotou quando, ainda
guri, vinha aqui passar as férias, tendo-me recebido no Alto, Médio e
Baixo Vale do Jequitinhonha, assim como em sua Capital, Belo
Horizonte, guardo lembranças no meu coração.

Creio que poderemos caminhar todos juntos em direção à mudança
necessária. Vamos dar um voto de fé e confiança aos que estão
fazendo um trabalho transparente, sério e claro. Continuemos
batalhando, porque amanhã será um outro dia e estaremos de volta à
realidade, às vezes dura, mas espero viver muitos anos, se possível
neste Estado - abraçando essa causa. Enquanto vocês estiverem aí,
teremos razão suficiente para continuar existindo e trabalhando. Muito
obrigado a vocês, Deputados; a vocês, companheiros de trabalho
social; e principalmente a vocês que acreditam no nosso projeto de
trabalho, na tentativa de mudar a realidade do nosso Brasil. Tenho a
certeza de que outros Legislativos Estaduais seguirão o exemplo
dessa iniciativa, trabalhando em prol do social, e, em especial, da
criança e do adolescente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa
noite.
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Palavras da Sra. Mírian Botelho

Gostaríamos de cumprimentar todos os presentes, os Deputados
Mauri Torres, Antônio Júlio e Ivair Nogueira, por este momento tão
especial que estamos agora realizando. Cumprimento também os
demais membros das instituições aqui presentes e homenageadas.
Para o Projeto Providência receber essa homenagem tem um
significado muito especial.

Há 16 anos, trabalhamos nas comunidades de Vila Maria, Taquaril e
Fazendinha, no aglomerado da Serra, e hoje atendemos a mais de 3
mil crianças e adolescentes de 4 a 18 anos. Nesta oportunidade, não
vamos querer falar do trabalho que realizamos, visto que receber a
premiação Bem Eficiente pela segunda vez já diz tudo.

Gostaríamos de lembrar aqui as instituições que, como nós,
atendem a crianças e adolescentes empobrecidos e lutam com muita
dificuldade para fazê-lo. São instituições que na sua caminhada não
puderam contar com os parceiros com que hoje o Projeto Providência
pode contar, como a Prefeitura de BH, o Fundo Cristão, centenas e
centenas de colaboradores voluntários e anônimos que fazem do
Projeto Providência uma realidade.

Também gostaríamos de lembrar que ano que vem o Estatuto da
Criança e do Adolescente irá completar 15 anos, e só quem já fez 15
anos, como nós, pode falar dessa data tão importante.

Lembrar os direitos da infância e da juventude e as instituições
pequenas que ou fecham ou não podem oferecer a qualidade do
serviço que toda criança e adolescente merece é nossa forma de
celebrar esse prêmio. Para o Projeto Providência, é um orgulho
receber essa homenagem, mas, como cristãos, não poderíamos
deixar de lembrar aqueles que mais precisam de ajuda. Nesse caso, a
ajuda tem que vir da sociedade, da família e do Estado, financiador e
parceiro na consecução da cidadania infanto-juvenil.

Não teria melhor lugar para falar sobre essa situação do que na
Assembléia Legislativa, que em muito pode colaborar para que
avanços se concretizem na construção do sistema de garantia de
direitos da infância e juventude.

Mas, para terminar, queríamos que ficasse gravada na mente de
cada um dos presentes uma mensagem de esperança, porque,
quando lidamos com crianças e adolescentes, a alegria deve
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prevalecer.

Amanhã, o Projeto Providência, em suas três unidades, estará às 7
horas da manhã abrindo suas portas, como todos os dias fazemos, e
estaremos recebendo de braços abertos as crianças e os
adolescentes que participam conosco dessa caminhada, que não é
fácil.

E muito bom saber que esta homenagem vai nos deixar mais
encorajados para seguirmos em frente. Obrigada e boa noite a todos.

Palavras da Sra. Solange Bottaro
Boa noite. Cumprimento o Deputado Antônio Júlio, o Deputado Ivair

Nogueira, nosso amigo de Betim, o Deputado Eduardo Barbosa,
apoiador das organizações sociais em Brasília, nossos colegas de
trabalho, de lutas e conquistas. Boa noite a todos. Ser a última a falar
tem uma desvantagem; todo o mundo já falou muito bem sobre tudo.
Mas o lado positivo é termos a emoção guardada por mais tempo em
nosso coração.

Não poderia deixar de iniciar minha fala lembrando do nosso
fundador, Prof. Arlindo Corrêa da Silva, que em 1959 fez nascer esse
trabalho da Missão Ramacrisna, por sua coragem, sua determinação,
seu grande amor. Toda vez que a organização tem uma conquista,
toda vez que recebe um prêmio como o Bem Eficiente - que recebeu
por três vezes -, toda vez que recebe uma homenagem como esta,
fruto do carinho dos Deputados, não posso deixar de pensar em
nosso fundador, que começou do zero. Era uma pessoa simples, uma
pessoa pobre, e construiu uma obra que atendeu mais de 17 mil
crianças durante esses 45 anos; é um exemplo de vida, de amor, de
dedicação. Dedico a ele este momento, que sei que emociona a nós,
aos voluntários, aos diretores, aos funcionários, aos educadores, às

• nossas crianças, que iniciaram esta solenidade e que são o resultado
do trabalho que é feito na Missão Ramacrisna, um resultado que leva
à educação, à promoção dessas crianças, que estão inseridas em
uma família, em uma comunidade. Por isso o olhar da Ramacrisna se
volta também para essas famílias, buscando sua promoção e seu
desenvolvimento. Hoje não só educamos a criança mas também a
preparamos para ocupar um espaço na sociedade, de cabeça erguida,
para que modifique o ambiente em que vive.

Estamos localizados na área rural da cidade de Betim, em média a
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17km do centro da cidade. Quando levamos para crianças e
adolescentes as modernas tecnologias de informática, de acesso à
Internet, quando oferecemos ações culturais, como dança clássica e
dança de rua - estamos iniciando uma orquestra de câmara de violino,
que brevemente se apresentará com o coral do Maestro Daniel
Andrade -, o objetivo é oferecer-lhes tudo o que infelizmente ainda
não é oferecido nas escolas públicas, a que não têm acesso, por
estarem distantes dos grandes centros. Cultura, informação, lazer e
esportes são disponibilizados para que possam crescer, ter
conhecimentos, ter auto-estima e para que amanhã estejam inseridos
no mercado de trabalho de forma digna.

Nosso fundador acreditava que a educação era a forma de
transformação do ser humano, sendo capaz de mudar o País. A
Ramacrisna continua seguindo seus ideais e possui uma equipe de
voluntários e profissionais comprometidos, que se dedicam e se
envolvem com o trabalho. Essa trajetória de muitos anos traz orgulho
a todos nós.

Essa homenagem, proporcionada pelos nobres Deputados, toca
fundo, pois há muitas dificuldades e cobranças. O amor que temos por
esse trabalho é um ato de altruísmo e dedicação, algo que está no
sangue, o que compensa tudo. Ficamos orgulhosos quando vemos
que os jovens conseguem um espaço no mercado de trabalho. Temos
uma cooperativa de jovens que faz trabalhos artesanais. Os jovens
estão expondo e comercializando seus produtos. Foram convidados
para participar da Feira Nacional de Artesanato e também participarão
da Feira da Providência, realizando oficinas e vendendo seus belos e
criativos produtos.

Uma organização social visa à transformação do mundo, de forma
construtiva, que leve para frente e para sempre a semente colocada
nas crianças e nos adolescentes, ou seja, visa mudar a família, a
comunidade por meio do trabalho.

Fiquei emocionada ao ouvir meus colegas e compartilho com vocês
essa emoção. O que estou dizendo não é o que trouxe escrito. Deixo
meu carinho e agradecimento a todos os presentes e ao Deputado
Ivair Nogueira, que sempre nos apoiou. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Barbosa
Cumprimento meu conterrâneo e amigo Deputado Antônio Júlio,
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autor do requerimento que deu origem a esta reunião; e o
Deputado Ivair Nogueira, nosso amigo. Creio que uma sessão solene
como esta é um momento de humanização da nossa Casa, onde
geralmente ocorrem discussões nem sempre agradáveis, ainda que
sejam para a garantia dos direitos dos cidadãos. Entretanto, são
discussões calorosas, passionais, muitas vezes com pragmatismo das
ideologias, que nem sempre agregam, mas separam.

Quando trazemos entidades que lidam com o homem,
independentemente do credo, do partido político, de convicções
pessoais, culturais e morais, temos a oportunidade de aprender como
a sociedade civil se organiza e consegue ultrapassar as mazelas, as
angústias e as dificuldades, pelo simples fato de ser levado pela
compaixão e pelos princípios da fraternidade e da justiça social.

Por isso mesmo, esta sessão é importante. Quero dizer que as cinco
entidades aqui homenageadas são muito importantes. Tomo a
liberdade de chamá-las de companheiras e colegas, porque minha
militância vem justamente dos movimentos organizados da sociedade
civil, que, aliás, me fizeram Deputado. Por isso, ocupo um lugar na
Câmara Federal. Muitas vezes, elas não conseguem ter, por parte dos
Governos, o respeito que tanto merecem e de que tanto necessitam
no cumprimento das suas ações e missões.

Quero ressaltar que esta reunião solene tem dois aspectos políticos
importantes. O primeiro mostra à sociedade mineira que existem
entidades que, no dia-a-dia, fazem a diferença, que provocam
transformações simplesmente porque criam oportunidades para as
pessoas. As cinco entidades que aqui estão representam um universo
de milhares de pessoas que, no anonimato, fazem essa
transformação. Os dirigentes que estão nessa mesa nada mais são do
que representantes de milhares de pessoas que arregaçam as
mangas e vão à luta, independentemente de financiamentos e
condições para tal. Essas pessoas fazem isso com uma
disponibilidade constante, buscando os apoios necessários para
cumprirem essa tarefa. Isso é um exemplo. O que vemos, na
burocracia cotidiana, são as mil justificativas para não se fazer. Muitas
vezes, os que não fazem têm o poder de decisão.

Por todo esse esforço, aqui temos cinco entidades representando as
milhares. Gostaria de dizer às Assembléias Legislativas, à Câmara
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dos Deputados, aos governos de forma geral que aprovem
orçamentos justos para a área social do nosso País, para não termos
de juntar as migalhas. Quem sabe, poderemos planejar melhor e
sermos ainda mais eficazes.

O segundo ponto que gostaria de ressaltar é que, apesar de tudo,
essas instituições foram premiadas, destacando-se entre as 50
melhores do País, conseguindo acompanhar as exigências de uma
sociedade moderna. Elas têm um processo de gestão exemplar e
impecável, são auditadas, têm uma transparência, coisa não vista no
cotidiano, até mesmo em empresas privadas com fins lucrativos, que
ainda se sustentam na sonegação. Além de cumprir as exigências
legais, essas entidades conseguiram apresentar frutos extremamente
importantes para a nossa sociedade.

Esse é o grande exemplo desta reunião especial - requerida pelos
Deputados Antônio Júlio e Ivair Nogueira -, difundida a todos os
cantos de Minas Gerais.

Encerro com essas palavras extremamente significativas, já que
estamos em uma Casa política.

Sou grato ao Deputado Antônio Júlio, meu conterrâneo, porque há
20 anos, quando presidia a APAE de Pará de Minas, que estava em
crise, era ele o Prefeito da nossa cidade; acreditou e nos apoiou nas
nossas proposições e, a partir daí, uma grande mudança aconteceu
na instituição.

Então, Deputado, não é por acaso que o senhor preside esta
reunião neste momento. Cabe a mim agradecer-lhe, porque, se não
fosse o seu apoio como Prefeito naquele momento, talvez a APAE da
sua cidade não estivesse aqui recebendo esta homenagem.

O meu agradecimento muito especial a todos vocês.
Finalizando, por tudo que já foi falado as entidades não vieram aqui

por acaso, mas também pelo fato de serem entidades que não estão
intramuros, pois exercem um papel político de influência na sociedade
onde estão inseridas: articulam, educam, difundem idéias e participam
de debates. E por isso que são evidenciadas por nós, mineiros, e por
todo o Brasil. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o coral Cantores da

Ramacrisna, que, sob a regência de Daniel Andrade, apresentará as
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músicas "Carinhoso", de Pixinguinha, e "Caçador de Mim", de
Sérgio Negrão.

- Procede-se à apresentação do coral.
Entrega de Placas

O locutor - Senhoras e senhores, a partir deste instante, o Sr.
Presidente desta solenidade, Deputado Antônio Júlio, também autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará a entrega
de placas alusivas aos homenageados, com os seguintes dizeres:
"Gestão criativa e eficiente associada à dignificante causa do bem
comum são os exemplos que as instituições mineiras vencedoras do
prêmio Bem Eficiente 2004 dão a todos aqueles que se empenham no
trabalho e na ação social.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta sua homenagem
pelas conquistas e resultados alcançados com competência e
dedicação".

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

Exmo. Deputado Federal Eduardo Barbosa, meu conterrâneo e
amigo; Exmo. Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, nosso amigo e Líder da nossa
bancada nesta Casa; Exma. Sra. Darci Fioravante Barros Barbosa,
nossa conterrânea; Exmo. Sr. Lucivaldo Paz de Lira, Exmo. Sr. José
Luiz Esteves; Exmas. Sras. Marília Aparecida Madureira e Solange
Bottaro, senhoras e senhores, funcionários das entidades, alunos,
professores, meus conterrâneos de Pará de Minas.

Estou com um discurso escrito, mas não farei sua leitura, porque
falarei com o coração. Ouvindo atentamente os pronunciamentos,
percebemos que existe muita mágoa. Como disse o nosso colega, o
trabalho realizado pelas entidades que estão sendo homenageadas
por esta Casa deveria ser mais divulgado pela imprensa. Infelizmente
a nossa imprensa não valoriza as pessoas que trabalham. O que é
bonito em nosso País não é mostrado. A violência nas favelas e as
rebeliões em cadeias ganham destaque nos jornais nacionais. Se
qualquer entidade cometer algum erro, por menor que seja, será
notícia nacional. Embora não interesse à imprensa que esteja
recebendo prêmio pela excelência do trabalho realizado, isso
interessa à Assembléia Legislativa.
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Dizia ao Deputado Federal Eduardo Barbosa, nosso conterrâneo,

que esta Casa tem feito essas homenagens porque é uma caixa de
ressonância, ou seja, mostramos ao Estado de Minas o que acontece.
Acontecem coisas boas, que somente a nossa TV Assembléia
transmite, porque a outra imprensa somente deseja divulgar os
deslizes cometidos por algumas pessoas ou por alguns Deputados.

Problemas existem em todos os lugares.
A Assembléia está transmitindo, ao vivo, a homenagem às entidades

que receberam o prêmio da fundação da empresa Kanitz e
Associados, que neste ano prestou sua homenagem a 50 entidades
de todo o Brasil.

Aqui está a APAE de Pará de Minas, minha cidade, onde, de forma
simples, tive a oportunidade de iniciar um trabalho como Prefeito.
Reconhecemos o trabalho do Deputado Eduardo Barbosa, que, há 20
anos, já preocupado com a causa social, assumiu a responsabilidade
de resolver um problema que tínhamos: a escola emendativa, que
passou a fazer parte do projeto APAE. Orgulhamo-nos do que tem
feito por Minas Gerais e por pessoas com alguma deficiência.

Ficamos muito orgulhosos de ver que, em Pará de Minas, há um
Deputado cuidando dessa área. Por isso estamos aqui prestando uma
homenagem à APAE de Pará de Minas. A Darci é hoje a Presidente
da entidade e merece nosso respeito. Talvez a maioria das pessoas
não tenha conhecimento de que vocês receberam prêmio por
excelência, mas a Assembléia reconhece o trabalho de vocês e faz
sua homenagem para dar seqüência às outras que já receberam.

A Missão Ramacrisna, voltada para as famílias de baixa renda em
Betim, promove, há 45 anos, o crescimento individual do ser humano.
Já conhecemos esse trabalho há muito tempo, como Prefeito ou como
Deputado. Além disso, há a divulgação feita pelo Deputado Ivair
Nogueira, que sempre nos fala de sua terra natal com bastante
orgulho. Ontem mesmo, em uma viagem que fizemos, ele comentava
de sua satisfação de ter em Betim projetos sociais reconhecidos no
Estado, no Brasil e no exterior.

Infelizmente, esse trabalho é pouco divulgado. Talvez isso aconteça
porque ele funciona. Se não funcionasse, provavelmente todos
estariam falando mal, já que, segundo dizem, falar mal é melhor que
falar bem. Fico revoltado com o fato de ver que o trabalho social de
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muitas pessoas não é reconhecido, às vezes mesmo dentro de sua
própria cidade. Por isso temos de mostrar para a população que a
Ramacrisna de Betim funciona, e funciona bem.

Com alegria, compartilhamos esse momento de reconhecimento do
povo mineiro, por meio de seus representantes. Poucos Deputados
estão presentes, mas, para acontecer esta sessão solene, contamos
com a aprovação do Plenário da Casa, conforme o Regimento Interno.

A Fundação Conscienciarte promove a cidadania pelos valores da
paz, da não-violência, da ação correta, do amor e da verdade.

Essas entidades precisam de maior conhecimento. O Deputado
Eduardo Barbosa disse algo que pode ter passado despercebido: não
existem mais recursos para a área social. A cada ano que se faz o
orçamento, diminuem os recursos. E burocracia em cima de
burocracia, o que muitas vezes impede que as entidades promovam o
bem social. As vezes uma pessoa mal-humorada não libera os
recursos, cria dificuldades e analisa as propostas com descrédito.

A cada dia que passa a necessidade de nossa população aumenta,
mas os recursos são menores. A burocracia é maior: criam-se mais
conselhos para nada resolver. Há seis ou sete anos, os recursos
sociais eram cinco ou dez vezes maiores que os atuais.

Além de haver diminuído, esses recursos não chegam pois as
pessoas não conseguem acesso aos benefícios que essas entidades
poderiam receber do poder público, que deveria, por meio de seus
representantes, incentivar essas iniciativas.

Em relação ao Fundo Cristão para Crianças, com sede em Belo
Horizonte, todos nós o conhecemos, sabendo do seu trabalho
excepcional, motivo pelo qual também nós o homenageamos. Aqui
também temos vários Deputados que fazem um trabalho social
fantástico, que, às vezes, não é reconhecido. Alguns Deputados têm
sua vida política e particular voltada para o bem social. Nós, os
homens, é que resolveremos o problema do País e daqueles mais
necessitados, pois chego à conclusão de que o Estado não quer fazê-
lo, já que está declinando de sua responsabilidade maior. Dessa
forma, delega para a sociedade organizada, para as ONGs, um dever
que deveria ser seu. Repetindo as palavras do Eduardo, digo que
precisamos lutar no Congresso Nacional, junto aos nossos
Deputados, e também nesta Assembléia, para a obtenção de recursos
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maiores e definidos para a área social.

O Projeto Providência, que conhecemos pelo seu trabalho junto ao
jovem de baixa renda, é um grande exemplo a ser seguido.
Precisamos direcionar essas crianças e jovens, mas o Estado deve
fazer sua parte, não deixando todo o peso nos ombros do
voluntariado, embora seja muito importante o trabalho voluntário.
Também as grandes empresas falam em projetos sociais ao passo
que sonegam impostos em prejuízo da arrecadação do Estado.
Fazem como o cidadão, que dá uma esmola achando que, com esse
gesto, está resolvendo todos os problemas do necessitado. Essa não
é a forma de resolver essas questões.

Em nome do nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, prestamos
uma homenagem a todas as entidades aqui presentes que merecem,
desta Assembléia Legislativa, todo o carinho e respeito.

Estamos felizes por poder compartilhar com vocês essa
homenagem, que representa o reconhecimento da sociedade e do
povo mineiro por meio de seus Deputados. Fica aqui o meu abraço a
todos vocês e o abraço do nosso Presidente, Deputado Mauri Torres,
que me deu a honra de presidir uma solenidade onde se encontra
representada, por meio da APAE, a nossa Pará de Minas. Nosso
carinho e uma boa-noite a todos.

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 extraordinária de terça-
feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para
a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do
dia 13/11/2004.) Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

278/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 278/2004, da Comissão de
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Representação do Fórum Técnico "Cultura: Política e
Financiamento", propõe a criação urgente do Fundo Estadual de
Cultura, a ser constituído com 0,5% da receita tributária líquida do
Estado, conforme facultado pelo § 60 do art. 216 da Constituição
Federal, deduzido daquele percentual o montante dos recursos
destinados à Lei de Incentivo à 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
Educação, Cultura e Turismo, sugere que seja criado o Fundo
Estadual de Cultura, uma vez que a Emenda à Constituição Federal n°
42, de 2003, garantiu a possibilidade de os entes federativos
vincularem percentual da receita líquida de impostos a fundo que
tenha por finalidade financiar programas e projetos na área da cultura.

A proposta constitui a síntese das demandas do setor cultural
representado no Fórum Técnico Cultura: Política e Financiamento,
realizado pela Assembléia Legislativa, em parceria com a Secretaria
de Estado da Cultura, e expõe a necessidade urgente de arregimentar
recursos para que os órgãos e entidades estaduais vinculados à
cultura possam fomentar de forma mais efetiva a criação, a produção
e a preservação de bens e manifestações culturais no Estado. Em
razão do reduzido orçamento, as políticas públicas não têm tido o
alcance desejado, limitando, por conseqüência, o exercício dos
direitos culturais, consagrado nas Constituições Federal e Estadual.

Por essas razões, nos desdobramentos do fórum técnico, a proposta
de criação do Fundo Estadual de Cultura está sendo encaminhada
com especial atenção e vemos na abertura de participação da
sociedade na formulação do PPAG uma importante oportunidade de
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sinalizar nos instrumentos de planejamento da ação governamental
a relevância de sua implementação. Não se propõe, de imediato, a
alocação de recursos para essa finalidade, senão de forma simbólica,
por reconhecer que tal ato demandaria um planejamento econômico
em médio e longo prazos e também porque a constituição do fundo
deve ocorrer por via legal, para que possa constar nós planos
orçamentários.

O que propomos, nesse momento, é que seja ampliado o objetivo do
Programa P0128 - Incremento à Produção Cultural, sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura, com vistas à
futura implementação do Fundo Estadual de Cultura, incluindo-se,
paralelamente, uma ação visando à elaboração de estudos para a
viabilização do referido Programa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 278/2004 na forma das emendas a seguir apresentadas.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Dê-se ao objetivo do Programa P0128 - Incremento à Produção
Cultural a seguinte redação:

Programa 0128: Incremento à Produção Cultural
Objetivo: desenvolver e consolidar projetos culturais, por meio de

parceria público-privada, mediante os mecanismos legais de incentivo
fiscal, e de financiamento público, por intermédio do Fundo Estadual
de Cultura, a ser constituído com a finalidade de financiar ações que
visem à produção, à divulgação e à preservação de bens e
manifestações culturais no Estado.

Justificação: ampliação do objetivo do programa, tendo em vista a
previsão de criação do Fundo Estadual de Cultura.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Inclua-se no Programa P0128 - Incremento à Produção Cultural a

Ação "Elaboração de Estudos Preliminares para Implementação do
Fundo Estadual de Cultura", com as metas constantes a seguir.

* - O Quadro referente à Emenda foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 20.11.2004.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

281/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 281/2004, de autoria do Fórum

Técnico Cultura: Política e Financiamento, sugere a criação, na esfera
estadual, de mecanismos que permitam mensurar, na cadeia
produtiva das atividades artísticas produzidas no Estado de Minas
Gerais, economia, divisas, geração de renda e emprego.

Publicada no Diário do Legislativo de 1311112004, 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
Educação, Cultura e Turismo, pretende que a cadeia produtiva da
cultura seja analisada, em termos do que ela representa em geração
de divisas, emprego e renda no Estado.

Para cada milhão de reais gasto em cultura, o país gera 160 postos
de trabalho diretos e indiretos. Isso revela uma dimensão que,
habitualmente, não aparece nas avaliações sobre a cultura, isto é, o
seu impacto social e econômico mostrando claramente a
potencialidade da área para a geração de renda e emprego.

Com o objetivo de avaliar o impacto dos investimentos públicos e
privados em cultura na economia brasileira, no período entre 1985 e
1995, o Ministério da Cultura encomendou à Fundação João Pinheiro
a pesquisa "Diagnóstico dos Investimentos na Cultura no Brasil". A
análise de gastos na área cultural é um elemento fundamental para se
avaliarem os resultados do esforço dos tinanciadores, públicos e
privados, no setor. Quando se considera a multiplicidade de agentes
financiadores da área cultural no Brasil, em que coexistem ações do
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poder público federal, estadual e municipal, além do setor privado,
através de ações incentivadas ou não pela concessão de benefícios
fiscais, essa pesquisa adquire toda a sua importância.

Constatamos, assim, que a proposta ora analisada é pertinente e
merece a acolhida desta Comissão. Tendo em vista que a Fundação
João Pinheiro possui reconhecida excelência na produção de
pesquisas econômicas e sociais e por já haver realizado ampla
pesquisa na área, entendemos que os estudos desenvolvidos na
instituição devam abranger também a economia da cultura. Para
atender a esse objetivo, apresentamos a emenda a seguir.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°281/2004, na forma da emenda apresentada a seguir.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Dê- se à finalidade da Ação P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos
Econômicos e Sociais, vinculada ao Programa 322 - Desenvolvimento
de Estudos e Pesquisas Aplicadas, a seguinte redação:

P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos e Sociais
Finalidade: desenvolver pesquisas e projetos socioeconômicos,

abrangendo as áreas de finanças públicas, análise de indicadores
econômicos da cultura, turismo, criminalidade e desenvolvimento
humano, com o objetivo de subsidiar a proposição e a avaliação de
políticas públicas.

Justificação: alteração da ação, com a inclusão da economia da
cultura na abrangência dos estudos sobre os diversos setores.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalnio Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

307/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 307/2004, de autoria do

Unihendrix (curso de Arquitetura), do Fórum Mineiro de Participação -
FMPP - e da Ação Social Arquidiocesana - ASA -, sugere a promoção
de programas regionalizados de intervenção em assentamentos
humanos e produção de moradias, respeitando a realidade de cada
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região e de cada município, especialmente nas Regiões
Metropolitanas do Estado.

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 questão, apresentada no Grupo de Trabalho Saúde e
Habitação, pretende a inclusão da promoção de programas
regionalizados de intervenção em assentamentos humanos e
produção de moradias no Programa Estruturador Lares Geraes. Tal
proposta se refere a uma política habitacional que promova
intervenções em urbanização e regularização de favelas, vilas e
Ioteamentos clandestinos, facilite o acesso da população às moradias
existentes e produza moradias. Em suma, propõe a redução do déficit
habitacional quantitativo e do déficit habitacional qualitativo nesses
locais.

Tal proposta é pertinente ao Programa Estruturador n° 213, Lares
Geraes, que por meio dos programas P644, P647 e P337, promove a
construção ou a melhoria de unidades habitacionais nas zonas urbana
.e rural, para famílias com renda mensal de até 3 (P644 e P 647) ou 18
(P337) salários mínimos.

Entendemos ser necessária a alteração do objetivo do Programa
Estruturador mencionado para atender à proposta em estudo, que
será acatada sob a forma de emenda ao Projeto de Lei n° 1.893/2004,
apresentada ao final deste parecer.

Os proponentes enviaram anexa à proposta uma sugestão geral
para a Política Estadual de Habitação, elaborada pelo Movimento de
Moradia de Minas Gerais, a qual julgamos ser necessário encaminhar
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, o que fazemos por meio de requerimento.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n° 307/2004, na forma da seguinte emenda e de
requerimento.

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se ao objetivo do

Programa n° 213 - Lares Geraes - a seguinte redação, inserindo-o
entre os programas alterados:

"Programa: 0213- Lares Geraes
Objetivo: promover a construção de unidades habitacionais e a

melhoria das unidades existentes nos assentamentos humanos, 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.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

318/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 318/2004, de autoria da Pastoral

do Menor Regional Leste II, da Fundação Fé e Alegria, da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pastoral do
Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a implantação, em
parceria com os municípios, do programa Família Acolhedora ou
similar, para evitar o abrigamento.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10111/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
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foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em tela, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende que o Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 0622)
contemple a implantação de um programa similar ao "Família
Acolhedora", com vistas a se evitar o abrigo de crianças
adolescentes.

A Ação P715 "Abrigamento de Crianças e Adolescentes" incluída no
referido projeto estruturador pelo projeto de lei de revisão do PPAG,
tem por finalidade abrigar, proteger e defender crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social ou com
deficiência. Essa ação resulta da aglutinação, pelo projeto de revisão
do PPAG, de três ações que já constavam no Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas": "Abrigamento em
Centros Educacionais"; "Casa-Lar" e "Abrigamento de Crianças e
Adolescentes - Convênio com Entidades". Observa-se, com isso, que
a nova ação passou a se incumbir do atendimento à medida protetiva
de abrigamento, como alternativa para a retirada da criança e do
adolescente do ambiente familiar ou comunitário que contribua para a
violação de seus direitos.

As medidas protetivas, disciplinadas e discriminadas,
respectivamente, nos arts. 98 e 101 do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA -, Lei Federal n°8.069, de 13/7/90, destinam-se às
crianças e aos adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou
violados pela sociedade, pelo Estado, por seus pais ou responsável
ou em razão da própria conduta, e, nesses casos, são aplicadas pelos
conselhos tutelares, isolada ou cumulativamente. A colocação em
família substituta é uma dessas medidas.

O ECA afirma o princípio do respeito e incentivo à convivência
familiar e comunitária. Dessa forma, a política de atendimento
inaugurada por esse Estatuto busca o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, preservada a dignidade da criança e do
adolescente. Toda e qualquer medida de afastamento temporário da
família de origem ou de colocação em família substituta deve ser
adotada em casos extremos e sempre orientada pelo maior interesse
da criança e do adolescente. Segundo esse princípio, o lugar mais
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adequado para o desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes é a família, que, juntamente com a comunidade e o
Estado, deve assumir a responsabilidade pela efetivação de seus
direitos.

Assim, programas similares ao Família Acolhedora, destinados à
colocação em família substituta, mediante o instituto da guarda, de
crianças e adolescentes por famílias que se disponham, se
credenciem e sejam autorizadas para tal, são extremamente
adequados aos princípios do ECA e à efetivação do direito à
convivência familiar e comunitária.

Entendemos que devam ser reservados recursos, no ano de 2005,
para a cooperação técnica e financeira com municípios para a
implantação da proposta, nos moldes do programa Família
Acolhedora, em um município de referência, para sua validação. Após
esse período, reservar recursos para a ampliação dessa cooperação
técnica e financeira para outros municípios, no biênio S 2006-2007.
Esse é, portanto, o objeto da emenda que apresentamos ao final
deste parecer, que cria nova ação no âmbito do Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", destinada à
implementação da cooperação técnica e financeira em um município
de referência, no ano de 2005, com posterior ampliação do número de
municípios, direcionada à colocação de criança e adolescente em
famílias substitutas que se disponham, se credenciem e sejam
autorizadas para tal, mediante o instituto da guarda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 318/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P... "Família
Acolhedora", no Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P... Família Acolhedora
Finalidade: implementar a cooperação técnica e financeira em um

município de referência, no ano de 2005, com posterior ampliação do
número de municípios, direcionada à colocação de criança e
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adolescente em situação de riscos pessoal e social em famílias
substitutas que se disponham, se credenciem e sejam autorizadas
para tal, mediante o instituto da guarda.

Produto: município atendido
Unidade de medida: município
Meta 2005: 1 (Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$1 00.000,00
Meta 2006-2007: 10
Financeiro 2006-2007: R$2.000.000,00
Justificação: A criação dessa nova ação e sua inclusão no Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" se justifica
pela necessidade de se implementarem alternativas para a proteção
não institucionalizada de crianças e adolescentes. Os recursos
destinados ao financeiro de 2005 referem-se à implementação da
cooperação técnica e financeira em um município de referência (Belo
Horizonte), para validação da proposta. Para o biênio 2006-2007, os
recursos deverão ser destinados à ampliação dessa cooperação
técnica e financeira nos municípios pólo das 10 macrorregiôes do
Estado.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a Ação P... "Família Acolhedora", no Programa 0622
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
redação:

"P... Família Acolhedora
Finalidade: implementar a cooperação técnica e financeira em um

município de referência, no ano de 2005, com posterior ampliação do
número de municípios, direcionada à colocação de criança e
adolescente em situação de risco pessoal e social em famílias
substitutas que se disponham, se credenciem e seiam autorizadas
para tal, mediante o instituto da guarda.

Produto: município atendido
Unidade de medida: município
Meta 2005: 1 (Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$1 00.000,00
Meta 2006-2007: 10
Financeiro 2006-2007: R$2.000.000,00
Justificação: A criação dessa ação	sua inclusão no Projeto
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Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" se
justificam pela necessidade de se implementarem alternativas para a
proteção não institucionalizada de crianças e adolescentes. Os
recursos destinados ao financeiro de 2005 referem-se à
implementação da cooperação técnica e financeira em um município
de referência (Belo Horizonte), para validação da proposta. Para o
biênio 2006-2007, os recursos deverão ser destinados à ampliação
dessa cooperação técnica e financeira nos municípios pólo das 10
macrorregiões do Estado.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-Burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros
.......................................

Meta 2005: 4.009
Financeiro 2005: R$4.900.000,00
Meta 2006-2007: 3.272
Financeiro 2006-2007: R$4.000.000,00
Justificação: Anulação de R$1 00.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$2.000.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para
a Ação P..., do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Olinto Godinho - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

319/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 319/2004, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Fundação Fé e
Alegria, do Circo de Todo Mundo e da Inspetoria São João Bosco,
sugere o aumento dos recursos para a ação "Combate à Violência e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", com vistas à
contrapartida do Estado para expansão do Programa Sentinela.

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° 1.89312004, 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.° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende o aumento de recursos
destinados para a Ação P469 "Combate à Violência e Exploração
Sexual", do Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas" (Programa 0622).

A violência sexual contra crianças e adolescentes foi objeto de uma
comissão especial desta Casa, instaurada em novembro de 2001 para
averiguar graves denúncias de exploração sexual no Estado. O
relatório final dessa comissão apresenta casos que envolvem tanto a
exploração sexual com objetivo econômico, praticada por
agenciadores, proxenetas e proprietários de estabelecimentos
comerciais e de serviços, quanto a violência sexual de ordem
parafílica e pedofílica, sem interesse econômico, cometida por
agressores que se colocam como verdadeiros carrascos em relação a
suas vítimas. Para o combate a essa situação de violência, verificada
em todo o Estado, com características peculiares a cada localidade, o
relatório já recomendava a adoção de políticas públicas direcionadas
à proteção de crianças e adolescentes expostos a esse tipo de
violência e à promoção de suas famílias.

O Programa Sentinela é um dos instrumentos do Plano Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual, que organiza a atuação estatal, em
parceria com a sociedade, para o combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes. Esse Programa é composto por
um conjunto de ações sociais especializadas e multiprofissionais,
dirigidas a crianças, adolescentes e famílias envolvidos com a
violência sexual, em atenção ao determinado pela Constituição da
República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal
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n.° 8.069, de 13/7/90. O Programa tem execução municipalizada,
com coordenação em nível federal e apoio técnico pelos Estados aos
municípios. O financiamento com recursos da União exige a
contrapartida dos municípios, suplementada pelos Estados, quando
aqueles não apresentem capacidade financeira ou a institucionalidade
requerida para se assumir a gestão do Programa.

Dessa forma, é de fundamental importância que o Estado reserve
recursos próprios para essa contrapartida, o que se constitui em uma
das exigências para a participação no Programa. Assim, entendemos
que a demanda por aumentar os recursos alocados na Ação P469,
com vistas a assegurar a contrapartida para a ampliação de metas
conveniadas para a execução do Programa Sentinela é •de
fundamental importância para a reversão da situação de violência
sexual contra crianças e adolescentes, anteriormente relatada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 319/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P469 "Combate à Violência e à Exploração Sexual", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a
seguinte redação:

"P469 Combate à Violência e à Exploração Sexual

Meta 2005: 130
Financeiro 2005: R$400.000,00
Meta 2006-2007: 190
Financeiro 2006-2007: R$584.630,00".
Justificação: A alteração nas metas e no financeiro para o período

2005-2006-2007 se justifica pela necessidade de se assegurarem
recursos para o apoio financeiro aos municípios na execução de
políticas de combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P469 "Combate à Violência e à Exploração
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Sexual", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P469 Combate à Violência e à Exploração Sexual

Meta 2005:130
Financeiro 2005: R$400.000,00
Meta 2006-2007: 190
Financeiro 2006-2007: R$584.630,00
Justificação: A alteração nas metas e no financeiro para o período

2005-2006-2007 se justifica pela necessidade de se assegurarem
recursos para o apoio financeiro aos municípios na execução de
políticas de combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros

Meta 2005:4.017
Financeiro 2005: R$4.910.000,00
Meta 2006-2007: 4.700
Financeiro 2006-2007: R$5.745.370,00
Justificação: Anulação de R$90.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$254.630,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P469, do Programa 0622.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

320/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 32012004, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - DCA -, da Pastoral
do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Inspetoria São João
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Bosco e da Fundação Dom Bosco, sugere a inclusão da
capacitaçâo de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente como ação do Projeto Estruturador "Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas".

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
- para o período 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 que se crie uma ação, no
âmbito do Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas" (Programa 0622), destinada à qualificação dos
conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente. A
proposta é pertinente, tendo em vista a inclusão de ação correlata,
relativa à qualificação dos conselheiros municipais de assistência
social, no Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", pelo projeto de lei de revisão do PPAG. A
preocupação dos gestores estaduais do referido programa, ao
incluírem essa ação (Ação P775), era a de se investir no apoio aos
municípios para que esses pudessem assumir a gestão
municipalizada da política de assistência social.

De fato, sem o apoio técnico e financeiro da União e do Estado,
grande parte dos municípios não conseguem estruturar, a contento, a
institucionalidade requerida para a assunção da gestão municipalizada
de políticas públicas. Como entes federados, portanto autônomos, os
municípios estabelecem um balanço entre os ganhos sociais e
políticos de se assumir a gestão de determinadas políticas e a sua
capacidade institucional e financeira para tal. Dessa forma, é
fundamental que a União e os Estados invistam em programas de
apoio aos municípios, tanto técnico como financeiro, a fim de qualificá-
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los para essa gestão.

Assim, da mesma forma que se estruturou uma ação destinada ao
apoio e à qualificação dos gestores e dos conselheiros municipais da
política de assistência social, o Projeto Estrúturador "Inclusão Social
de Famílias Vulnerabilizadas" deverá prever uma ação destinada à
qualificação de recursos humanos para a gestão e o controle da
política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Apresentamos, então, uma emenda ao projeto de lei de revisão do
PPAG, que cria a ação P... "Qualificação de Recursos Humanos para
a Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente", tendo como finalidade o desenvolvimento
de ações de qualificação e de capacitação técnica destinadas aos
conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente e
aos gestores da política de atendimento a esses direitos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 320/2004 na forma da emenda, a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P... "Qualificação de
Recursos Humanos para a Gestão e Controle da Política de
Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente", no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
redação:

"P... Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e Controle
da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente

Finalidade: desenvolver ações de qualificação e capacitação técnica
destinadas aos conselheiros municipais dos direitos da criança e do
adolescente e aos gestores da política de atendimento a esses
direitos.

Produto: Pessoa capacitada
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 3.200
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 6.400
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
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Justificação: A inclusão dessa ação, no âmbito do Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulberabilizadas" se justifica
por sua função estratégica de formação de gestores e de conselheiros
municipais para a gestão da política de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.".

No Anexo lI - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a Ação P... "Qualificação de Recursos Humanos para
a Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente", no Projeto Estruturador "Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 0622), com a seguinte redação:

"P... Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e Controle
da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente

Finalidade: desenvolver ações de qualificação e capacitação técnica
destinadas aos conselheiros municipais dos direitos da criança e do
adolescente e aos gestores da política de atendimento a esses
direitos.

Produto: Pessoa capacitada
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 3.200
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 6.400
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
Justificação: A inclusão dessa ação, no âmbito do Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulberabilizadas" se justifica
por sua função estratégica de formação de gestores e de conselheiros
municipais para a gestão da política de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros
)............................

Meta 2005: 3.927
Financeiro 2005: R$4.800.000,00
Meta 2006-2007: 4.582
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Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: Anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P..., do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

321 E 329/2004
•	 Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 321, de autoria da Rádio

• Comunitária Ativa FM, sugere a disponibilização de recursos
financeiros para os núcleos de organização do programa "Fica Vivo",
para fortalecer as ações de base. A Proposta de Ação Legislativa n°
.329, de autoria da Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre,
sugere a ampliação das atividades educacionais e de qualificação
para o trabalho no âmbito do programa "Fica Vivo". Pela sua
similaridade, as duas propostas podem ser analisadas em conjunto,
nesta Comissão.

Publicadas no Diário do Legislativo de 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

10/1112004, 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 de 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe, apresentadas no Grupo de Trabalho n° 3
pretendem que sejam alocados mais recursos financeiros para o

programa "Fica Vivo", por meio de alterações no Programa
Estruturador n° 1 , Redução da criminalidade violenta em Minas
Gerais.

O programa "Fica Vivo", a cargo da Secretaria de Estado de Defesa

rÃ
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Social, deverá ter como benefícios gerados a reversão da
tendência de crescimento das taxas de criminalidade violenta, com o
resgate da segurança (objetiva e subjetiva) e da qualidade de vida da
população, bem como a construção de novas relações entre os
órgãos componentes do Sistema de Defesa Social e a sociedade civil.
A ampliação dos recursos destinados ao programa, para o
fortalecimento das ações de base, incidindo sobre a ação P 787, é
coerente com a sua importância e contribui para a melhoria da
qualidade de vida da população mineira. Assim sendo, acatamos a
sugestão, na forma da emenda que apresentamos ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 321 na forma da emenda, a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2003

Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as ações
incluídas, a seguinte ação:

P .....implantação de programas educacionais em Centros da
Juventude

produto: programas educacionais implantados
unidade de medida : Centros atendidos
finalidade : implantar programas educacionais e de qualificação para

o trabalho nos Centros da Juventude no programa "Fica Vivo"
meta 2005 : 2
financeiro 2005: F1$100.000,00
meta 2006-2007: 8
financeiro 2006-2007: R$400.000,00"
e no Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Projeto

Estruturador Melhoria da Segurança Pública, no Programa P 313 -
Redução da criminalidade violenta em Minas Gerais , como ação
incluída -

P .....implantação de programas educacionais em Centros da
Juventude

produto: programas educacionais implantados
unidade de medida: Centros atendidos
finalidade: implantar programas educacionais e de qualificação para

o trabalho nos Centros da Juventude no programa "Fica Vivo"

rs
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meta 2005: 2
financeiro 2005: R$1 00.000,00
meta 2006-2007 : 8
financeiro 2006-2007: R$400.000,00"
deduzindo-se os montantes da Ação P204 "Fornecimento de Mata-

Burros", do Programa P155 "melhoria da infra-estrutura dos acessos
viários.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

•	 324/2004
Comissão de Participação Popular

•	 Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 324/2004, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Circo de Todo
r Mundo, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte e da
Inspetoria São João Bosco, sugere o investimento no atendimento ao
adolescente que cumpre medida socioeducativa em unidades de
internação conveniadas com instituições não-governamentais e
unidades mantidas pelo Governo.

Publicada no "Diário do Legislativd' do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 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 -, solicita maior investimento no
atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas de internação em unidades gerenciadas pelo Estado
ou por organizações não govemamentais conveniadas.
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O atendimento aos adolescentes autores de ato int racional é um

dos eixos do Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta
em Minas Gerais", o que justifica a inclusão das ações destinadas a
essas pessoas nesse programa, a fim de se garantir continuidade no
financiamento, prioridade de execução e coesão gerencial.

A manutenção de atividades assistenciais e a custódia de
adolescentes em conflito com a lei figuram no PPAG como finalidade
da Ação P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de
Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato
Infracional -, do Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes
Autores de Ato Infracional. Ocorre, no entanto, que a finalidade do
Plantão Interinstitucional é claramente determinada pelo art. 88, V, da
Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90, o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA -, qual seja: a integração operacional dos órgãos
do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança
Pública e Assistência Social, para efeito de agilização do atendimento
inicial aos adolescentes e garantia de respeito a seus direitos, como
cumprimento de prazos, a ampla defesa e a não-manutenção em
delegacias. Constata-se, assim, que a denominação da Ação P099
não corresponde à sua finalidade. Dessa forma, consideramos
oportuna a apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do
PPAG, visando ao desmembramento da Ação P099 em duas ações,
uma destinada ao Plantão Interinstitucional propriamente dito, e a
outra destinada, exclusivamente, à manutenção da assistência e à
custódia dos adolescentes autores de ato infracional em cumprimento
de medida socioeducativa, com a redistribuição dos recursos
anteriormente alocados na Ação P099, e a inclusão de ambas as
ações no Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais".

Com a criação dessa nova ação, pretende-se assegurar a
manutenção das atividades e das oficinas pedagógicas determinas
pelo ECA, bem como condições dignas de internação e de assistência
demandadas pelos adolescentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 324/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
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No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se, entre os programas excluídos
do PPAG, o Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores
de Ato Infracional - e sua única Ação, P099, - Implantação do Plantão
Interinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem Se
Atribui Autoria de Ato Inf racional -, com a justificativa que se segue:

"P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional

Justificação: Programa excluído, tendo em vista que a ação P099
"Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial ao
Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional" foi
transferida para o Programa "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais", para melhor atendimento dos objetivos propostos.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P099, - Implantação do
Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a
Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional - no Programa 0313 -
Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais -, com a
seguinte redação:

"P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional

Finalidade: integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e
Assistência Social para o atendimento inicial aos adolescentes a quem

atribua o cometimento de ato infracional.
Produto: Unidade de Plantão Interinstitucional implantado
Unidade de medida: unidade
Meta 2005: 1 (Central - Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$1 00.000,00
Meta 2006-2007: 6 {Central (2); Mata; Triângulo; Norte de Minas;

Jequitinhonha/Mucuri}
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

?Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
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face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais
ações do Programa 0313. As alterações na finalidade, nas metas e no
financeiro são resultantes do desmembramento desta ação, com a
criação da Ação P... "Manutenção da assistência e custódia dos
adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medida
socioeducativa.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto, na página 151,
inclua-se entre as ações do Projeto Estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 0313), a Ação
P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial
ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional - do
Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato
lnf racional - do PPAG (Lei n.° 15.033, de 2004), com a seguinte
redação:

"P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional

Finalidade: integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e
Assistência Social para o atendimento inicial aos adolescentes a quem
se atribua o cometimento de ato infracional.

Produto: Unidade de Plantão Interinstitucional implantado
Unidade de medida: unidade
Meta 2005: 1 (Central - Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 6 {Central (2); Mata; Triângulo; Norte de Minas;

JequitinhonhalMucuri}
Financeiro 2006-2007: R$1.200.000,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais ações
do Programa 0313. As alterações na finalidade, nas metas e no
financeiro são resultantes do desmembramento desta ação, com a
criação da Ação P... "Manutenção da assistência e custódia dos
adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medida
socioeducativa.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do

rÀ
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projeto de revisão do PPAG, inclua-se a ação P... "Manutenção da
assistência e custódia dos adolescentes autores de ato infracional em
cumprimento de medida socioeducativa" no Programa 0313 "Redução
da Criminalidade Violenta em Minas Gerais", com a seguinte redação:

"P... Manutenção da assistência e custódia dos adolescentes
autores de ato infracional em cumprimento de medida socioeducativa

Produto: adolescente autor de ato infracional assistido
Unidade de medida: unidade
Finalidade: manter as atividades de assistência ou custódia de

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Meta 2005: 863
Financeiro 2005: R$11.675.764,00
Meta 2006-2007:1.726
Financeiro 2006-2007: R$30.145.41 0,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais ações
do Programa 0313. Criação de nova ação em decorrência do
desmembramento da Ação P099.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a ação P... "Manutenção da assistência e custódia
dos adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de
medida socioeducativa" no Programa 0313 "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais", com a seguinte redação:

"P... Manutenção da assistência e custódia dos adolescentes
autores de ato inf racional em cumprimento de medida socioeducativa

Produto: adolescente autor de ato infracional assistido
Unidade de medida: unidade
Finalidade: manter as atividades de assistência ou custódia de

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
Meta 2005: 863
Financeiro 2005: R$11.675.764,00
Meta 2006-2007:1.726
Financeiro 2006-2007: R$30.145.4110,00
Justificação: Inclusão no Estruturador "Redução da Criminalidade

Violenta em Minas Gerais", em face da necessidade de
gerenciamento coeso com as demais ações do Programa 0313.
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Criação de ação em decorrência do desmembramento da Ação
P099.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

325 E 328/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n° 325 e 328/2004, de autoria da

Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da
Fundação Fé e Alegria, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo
Horizonte e da Inspetoria São João Bosco, sugerem, respectivamente,
a implantação e a efetivação, em Belo Horizonte, do Plantão
Interinstitucional do Adolescente Autor de Ato Infracional, previsto no
art. 88, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a inclusão das
ações do Programa "Atendimento ao Adolescente em Conflito com a
Lei" no Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais", com especificidade para a implantação do Plantão
Interinstitucional. Por guardarem semelhança entre si, as Propostas
de Ação Legislativa n° 325 e 328 serão analisadas em conjunto.

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 2005-2007 e dá outras providências. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe, apresentadas no Grupo de Trabalho n° 3
- Segurança e Inclusão Social -, pretendem a implantação e a
efetivação do Plantão Interistitucional de Atendimento Inicial ao
Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional em Belo
Horizonte e a inclusão dessa atividade no projeto estruturador
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"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais". Trata-se da
Ação P099 - Plantão Interistitucional de Atendimento Inicial ao
Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional -, já prevista
no PPAG e integrante do Programa 0303 - Atendimento aos
Adolescentes Autores de Ato Infracional. O que se pretende com a
sugestão de inclusão dessa ação no projeto estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (programa 0313), portanto, é
assegurar prioridade para sua implementação e coesão gerencial com
as demais ações destinadas aos adolescentes em conflito com a lei,
que integram esse mesmo projeto estruturador. Dessa forma, não se
observa impacto financeiro com o acolhimento da proposta, mas,
exclusivamente, um impacto gerencial.

A integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública, da Segurança Pública e da
Assistência Social, para efeito de agilização do atendimento inicial aos
adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, conforme
o previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n°
8.069, de 1990, art. 88,V -, é uma demanda crescente das entidades
de proteção dos direitos da criança e do adolescente. O ECA prevê
essa integração institucional como uma das diretrizes de atendimento
ao adolescente em conflito com lei, assegurando-se, dessa forma, o
respeito a seus direitos, como o cumprimento dos prazos legais, a
ampla defesa e a não-manutenção em delegacias.

Ressalte-se que o acolhimento dessa proposta, sob a forma de
emenda ao Projeto de Lei n° 1.893/2004, não acarretará aumento dos
recursos já previstos no PPAG para a Ação P099 - Plantão
Interistitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem Se
Atribui Autoria de Ato Infracional -, do Programa 0303 - Atendimento
aos Adolescentes Autores de Ato lnf racional. A inclusão da ação P099
no projeto estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais" (Programa 0313) será fundamental em termos de garantia de
um gerenciamento coeso com as demais ações do mesmo programa,
destinadas aos adolescentes autores de ato infracional.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa n° 325 e 328/2004 na forma da emenda a seguir
apresentada.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos,
Ações Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto, entre os programas excluídos do PPAG, o Programa 0307 -
Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato Infracional - e sua
única Ação, P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de
Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato
Infracional -, com a seguinte justificação: Programa excluído, tendo
em vista que a ação P099 "Implantação do Plantão Interinstitucional
de Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de
Ato Infracional" foi transferida para o Programa "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais", para melhor atendimento
dos objetivos propostos.

Inclua-se no Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos,
Ações Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto, entre as ações incluídas, a Ação, P099, - Implantação do
Plantão lnterinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a
Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional - no Programa 0313 -
Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais -, com a
seguinte justificação: A inclusão se justifica pela necessidade de
gerenciamento coeso com as demais ações do Programa Estruturador
"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais".

Inclua-se no Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto, na
pág. 151, entre as ações do projeto estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 0313), a Ação
P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial
ao Adolescente a Quem Se Atribui Autoria de Ato Infracional - do
Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato
Infracional - do PPAG (Lei n° 15.03312004), com a seguinte
justificação: A inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações do Programa Estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais".

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

327/2004
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 327/2004, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolesõente, da Fundação Fé e
Alegria, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, da
Pastoral do Menor Leste li e do Circo de Todo Mundo, sugere a
implantação de um programa estadual de proteção a adolescentes
ameaçados de morte.

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° 3 -

Segurança e Inclusão Social -' pretende que seja implantado um
programa estadual de proteção a adolescentes ameaçados de morte,
por meio da inclusão de nova ação no Projeto Estruturador "Redução
da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 0313).

O Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais" baseia-se em quatro eixos fundamentais: novo modelo
de gestão e ampliação de vagas no sistema prisional; integração das
organizações policiais; prevenção social da criminalidade;
atendimento aos adolescentes autores de ato infracional. Sua
finalidade é assegurar a continuidade do financiamento, a prioridade
na execução e a coesão no gerenciamento das ações que o
compõem. Dessa forma, justifica-se a inclusão de uma ação destinada
à proteção dos adolescentes ameaçados de morte no Estado, como
parte da política de atenção aos adolescentes envolvidos em atos
infracion ais.

Segundo recente pesquisa sobre a mortalidade na juventude
brasileira derivada de situações violentas, abrangendo a década de

rÁ



881
1992 a 2002, os dados sobre a evolução dos homicídios entre
jovens de 14 a 25 anos de idade, no País, é extremamente
preocupante. Os avanços da violência homicida nas últimas décadas
são explicados pelo aumento dos homicídios contra a juventude.
Enquanto a taxa de homicídios entre os jovens passou de 30 em
100.000, em 1980, para 54,5 em 100.000, em 2002, a taxa de
homicídios para o restante da população permaneceu praticamente
estável: de 21,3 para 21,7 em 100.000 mortes, no mesmo período.
Podemos afirmar, então, que há uma sobrevitimização juvenil, no que
diz respeito a mortes por homicídio.

Essa situação se agrava, quando crianças e adolescentes se
envolvem em algum ato infracional ou quando são vítimas ou
testemunhas de alguma ação delituosa. São muitos os casos que, por
omissão do próprio Estado, crianças e adolescentes ameaçados de
morte acabam por engrossar as estatísticas das execuções sumárias,
praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de
narcotraficantes e por redes de exploração sexual. Também resultam
em ameaças de morte e homicídios os conflitos entre grupos rivais,
em liberdade ou no interior de unidades de cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Há ainda a grave situação daqueles que
pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem
constrangidos a nelas permanecer em vista de ameaças de morte.
Esse quadro demanda uma ação tanto urgente como emergencial do
Estado.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n°
1.328/2003, de autoria do Deputado André Quintão, que dispõe sobre
a criação de um programa de proteção a crianças, adolescentes e
pessoas egressas do cumprimento de medida socioeducativa, com
idade entre 18 e 21 anos, ameaçadas de morte ou em risco de serem
vítimas de homicídio, em virtude de envolvimento, vitimação ou
testemunho em algum ato delituoso; portanto, é de extrema
importância que o PPAG já reflita as demandas financeiras para a
implementação do programa, incluindo-se, em sua revisão, uma ação
destinada à proteção dos adolescentes ameaçados de morte no
Estado, a qual será objeto da emenda apresentada ao final deste
parecer.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa n° 327/2004 na forma da emenda a seguir
apresentada.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, incluir a Ação P... 'Proteção de Crianças
e Adolescentes em risco de serem vítimas de homicídio", com a
seguinte redação:

"P...: Proteção de Crianças e Adolescentes em risco de serem
vítimas de homicídio

Produto: Criança e adolescente atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: proteção a crianças, adolescentes e pessoas egressas

do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21
anos, ameaçadas de morte ou com risco de ser vítimas de homicídio,
em virtude de envolvimento, vitimação ou testemunho em algum ato
delituoso.

Meta 2005: 25
Financeiro 2005: R$500.000,00
Meta 2006-2007: 50
Financeiro 2006-2007: R$1.000.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais. Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse projeto estruturador. Recepção de
R$500.000,00, para o ano de 2005, e de R$1.000.000,00, para o
biênio 2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação
P204, do Programa 0155.".

No Anexo li - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, incluir a Ação P... "Proteção de Crianças e Adolescentes com
risco de serem vitimas de homicídio", com a seguinte redação:

"P...: Proteção de Crianças e Adolescentes em risco de ser vítimas
de homicídio

Produto: Criança e adolescente atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
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Finalidade: proteção a crianças, adolescentes e pessoas

egressas do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre
18 e 21 anos, ameaçadas de morte ou com risco de ser vítimas de
homicídio, em virtude de envolvimento, vitimáção ou testemunho em
algum ato delituoso.

Meta 2005: 25
Financeiro 2005: R$500.000,00
Meta 2006-2007: 50
Financeiro 2006-2007: R$1.000.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas.
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse projeto estruturador. Recepção de
R$500.000,00, para o ano de 2005, e de R$1.000.000,00, para o
biênio 2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação
P204, do Programa 0155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, incluir a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-Burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros

Meta 2005: 3.682
Financeiro 2005: R$4.500.000,00
Meta 2006-2007: 4.091
Financeiro 2006-2007: R$5.000.000,00
Justificação: Anulação de R$500.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$1.000.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para
a ação P..., do Programa 0313.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

330/2004
Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 330/2004, da Frente de Defesa da
Criança e do Adolescente, da Fundação Fé e Alegria, da Pastoral do
Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Pastoral do Menor Leste
II e da Inspetoria São João Bosco, sugere a inclusão do atendimento
aos adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas
como ação do Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais".

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 -, pretende a inclusão de uma ação nova,
no âmbito do Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta
em Minas Gerais" (Programa 313), destinada ao atendimento de
adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas.

O Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais" baseia-se em quatro eixos fundamentais: 1) novo
modelo de gestão e ampliação de vagas no sistema prisional; 2)
integração das organizações policiais; 3) prevenção social da
criminalidade; e 4) atendimento aos adolescentes autores de ato
infracional; e tem por finalidade assegurar a continuidade do
financiamento, a prioridade na execução e a coesão no
gerenciamento das ações que o compõem. Justifica-se, então, a
inclusão de uma ação destinada ao atendimento a adolescentes e
jovens egressos do cumprimento de medida socioeducativa, como
parte da política de atenção aos adolescentes envolvidos em atos
inf racionais, no Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais". Ressalte-se, ainda, que foi incluída nesse
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mesmo projeto uma ação destinada à reintegração social do
egresso do sistema penal (P673), direcionada, portanto, aos adultos, o
que também contribui como justificativa para a inclusão de ação
similiar destinada aos adolescentes egressos do cumprimento de
medida socioeducativa.

Recentemente, foi firmado convênio entre a Secretaria de Estado de
Defesa Social e a Pastoral do Menor, para a implementação do
projeto "Tocando em Frente", de acompanhamento aos adolescentes
egressos do cumprimento de medidas socioeducativas, financiado
com recursos da União e contrapartida do Estado. O projeto prevê a
execução de ações destinadas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, à orientação para o regresso à escola, ao
reforço escolar e à capacitação profissional.

Opinamos, então, pelo acolhimento da proposta em pauta, com a
apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG, que
visa a incluir, entre as ações que compõem o Projeto Estruturador
"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais", uma ação
destinada ao atendimento de adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medidas socioeducativas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 330/2004 na forma da Emenda n°.....a seguir
apresentada.

EMENDA N° .... AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Atendimento a
adolescentes e jovens egressos do cumprimento de medida
socioeducativa", com a seguinte redação:

"PXXX Atendimento a adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medida socioeducativa.

Produto: adolescentes e jovens atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: Atender adolescentes e jovens egressos do cumprimento

de medida socioeducativa, com vistas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, à inserção na vida escolar e à qualificação
profissional.
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Meta 2005: 100
Financeiro 2005: R$330.000,00
Meta 2006-2007: 200
Financeiro 2006-2007: R$660.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse Projeto Estruturador. Recepção de
R$330.000,00, para o ano de 2005, e de R$660.000,00, para o biênio
2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação P204, do
Programa 155.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Atendimento a adolescentes e jovens
egressos do cumprimento de medida socioeducativa", com a seguinte
redação:

"PX Atendimento a adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medida socioeducativa.

Produto: adolescentes e jovens atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: Atender adolescentes e jovens egressos do cumprimento

de medida socioeducativa, com vistas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, à inserção na vida escolar e à qualificação
profissional.

Meta 2005: 100
Financeiro 2005: R$330.000,00
Meta 2006-2007: 200
Financeiro 2006-2007: R$660.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato infracional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse Projeto Estruturador. Recepção de
R$330.000,00, para o ano de 2005, e de R$660.000,00, para o biênio
2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação P204, do
Programa 155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
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Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros.

Meta 2005: 3.821
Financeiro 2005: R$4.670.000,00
Meta 2006-2007: 4.369
Financeiro 2006-2007: R$5.340.000,00
Justificação: Anulação de R$330.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$660.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
ação PXX, do Programa 313.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

335/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 335/2004, do Fórum Mineiro de

Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social de Belo
Horizonte, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Regional de Serviço Social e Pastoral do
Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a recomposição do
percentual de 8,02% na previsão orçamentária para 2005, conforme o
crédito autorizado em 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", combinado com 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° 1.89312004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas
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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 recomponha em
8,02% o total do financeiro destinado para a assistência social, no ano
de 2005, conforme crédito autorizado em 2004.

As ações do Projeto Estruturador Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas (Programa 622) foram objeto da maioria das
propostas de ação legislativa apresentadas no Grupo de Trabalho n°
3, que contou com a participação representativa de entidades da
sociedade civil afetas à área. Essas propostas de ação legislativa
foram aprovadas, na forma de apresentação de emendas ao projeto
de lei de revisão do PPAG, com forte incidência no aumento do aporte
de recursos para as ações do referido Projeto Estruturador,
considerado estratégico para a efetivação e a descentralização da
política de assistência social no Estado.

Entendemos, portanto, que a proposta já foi atendida, em face da
aprovação das Propostas de Ação Legislativa n os 316 a 320, 331
336, 339, 341 a 345/2004.

Conclusão
Diante do exposto, consideramos aprovada a proposta, sem a

necessidade de apresentação de emenda ao Projeto de Lei n°
1.893/2004.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

336/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 336/2004, de autoria do Fórum

Mineiro de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência
Social de Belo Horizonte, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente - DCA -, Conselho Regional de Serviço Social e
Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere o
aumento do aporte de recursos em R$200.000,00 anuais, para que se
efetive a implantação do sistema de informação, sendo necessária a
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abertura de rubrica para investimento.

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 aumentar o aporte de
recursos em R$200.000,00 anuais, por meio de alteração na Ação
P990 "Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social", do Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 0622).

A efetiva implantação do Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social em Minas Gerais
certamente vai contribuir para melhorar o planejamento e
conseqüentemente a gestão e o controle da política de assistência
social no Estado. Deve ainda subsidiar a aferição de resultados.

O montante reservado para o ano de 2005 é insuficiente para a
implantação, sendo necessário aumentar os recursos em
R$200.000,00.

Assim, acatamos a proposta na forma da emenda apresentada ao
final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 336/2004 na forma da Emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P990 "Implantação de
Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de
Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
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Vulnerabilizadas", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P990 Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social

Meta 2005:1
Financeiro 2005: R$300.000,00
Meta 2006-2007: 2
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de aumento

no aporte de recursos para garantia de implantação do sistema.".
No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do

PPAG, altere-se a Ação P990 "Implantação de Sistema de
Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência
Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P990 Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social

Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$300.000,00
Meta 2006-2007: 2
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de aumento

no aporte de recursos para garantia de implantação do sistema.".
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-Burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros
• Meta 2005: 3.927

Financeiro 2005: R$4.800.000,00
• Meta 2006-2007: 4.582

Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P990, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto
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Godinho.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
338/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 338/2004, de autoria do Fórum
Mineiro de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência
Social de Belo Horizonte, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Conselho Regional de Serviço Social e Pastoral do
Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a fusão dos projetos
e reordenamento das unidades Curumim e ClAME em direção à
matricialidade sociofamiliar (atenção básica ou especializada),
fortalecendo o processo de municipalização.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10111/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.89312004, 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 fusão dos projetos e
reordenamento das unidades Curumim e ClAME em direção à
matricialidade sociofamiliar (atenção básica ou especializada),
fortalecendo o processo de municipalização. Trata-se de proposta
direcionada, portanto, às ações P487 "Curumim" e P516 "Centro
Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME", do Projeto Estruturador
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas".

A preocupação que norteia essa proposta é a de adequação das
ações destinadas à criança e ao adolescente em situação de
vulnerabilidade, bem como a suas famílias, aos princípios que
norteiam a Política Nacional de Assistência Social - PNAS - e o
Sistema Único de Assistência Social - SUAS -' em elaboração pelo
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Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo
Conselho Nacional de Assistência Social. Dessa forma, busca-se
garantir, antecipadamente, uma adequação das ações de assistência
social executadas pelo Estado à unificação da gestão da política de
assistência social preconizada pelo SUAS e à matricialidade
sociofamiliar, bem como à estratificação dos níveis de proteção social,
por complexidade do serviço e situação de vulnerabilidade pessoal e
social da população beneficiária: ações de proteção social básica e
ações de proteção social especial.

A Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME"
mostra-se mais adequada a essa nova concepção de
operacionalizaçâo e gestão da política de assistência social, motivo

1 pelo qual avaliamos que ela deva englobar a Ação P487 "Curumim".
Ao englobar tais ações, deve-se também unificar as metas e o

• financeiro para 2005 e para 200612007.
• Assim, optamos por acatar a proposta sob a forma da emenda a
seguir apresentada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 338/2004 na forma da Emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, exclua-se a Ação P487 "Curumim", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a
seguinte justificativa para a sua exclusão:

"E487 "Curumim".
Justificação: A exclusão se justifica pela incorporação desta ação

pela Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor -
ClAME".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a
seguinte redação:

"P516 Centro Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME
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Finalidade: reintegrar à comunidade as crianças e os

adolescentes, vulnerabilizados pela pobreza, abandono, violência e
negligência doméstica, e suas famílias, por meio de ações,
educativas, esportivas, culturais, de lazer e assistenciais de proteção
e promoção, fortalecendo os vínculos afetivos e socioculturais.

Produto: Pessoa atendida.
Unidade de medida: pessoa.
Meta 2005: 5.780.
Financeiro 2005: R$750.650,00.
Meta 2006/2007:11.560.
Financeiro 2006/2007: R$9.065.175,00.
Justificação: A alteração se justifica em razão da incorporação da

Ação P487 "CURUMIM" por esta ação, com vistas a atender às
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, exclua-se a Ação P487 "CURUMIM", do Programa 0622
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
justificação para a sua exclusão:

"E487 "CURUMIM"
Justificação: A exclusão se justifica pela incorporação dessa ação

pela Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor -
ClAME".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao
Menor - ClAME, do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P516 Centro Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME.
Finalidade: reintegrar à comunidade as crianças e os adolescentes,

vulnerabilizados pela pobreza, abandono, violência e negligência
doméstica, e suas famílias, por meio de ações, educativas, esportivas,
culturais, de lazer e assistenciais de proteção e promoção,
fortalecendo os vínculos afetivos e socioculturais.

Produto: Pessoa atendida.
Unidade de medida: pessoa.
Meta 2005: 5.780.
Financeiro 2005: R$750.650,00.
Meta 2006/2007: 11.560.
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Financeiro 2006/2007: R$9.065.175,00
Justificação: a alteração se justifica em razão da incorporação da

Ação P487 "Curumim" por esta ação, com vistas a atender às
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

341/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 341/2004, de autoria 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 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", e a municipalização de
suas ações.

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 -, pretende a fusão da ação P640 -
Atendimento à pessoa portadora de deficiência - com a Ação P858 -
Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência ou
com necessidades especiais -, do mesmo Projeto Estruturador
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"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 622),
com maior investimento na municipalização de sua gestão.

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 uma ação já municipalizada e destinada às pessoas com
deficiência, de todas as idades.

A Ação P858 - Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência ou com necessidades especiais - tem por finalidade
atender crianças e adolescentes com deficiência ou com
necessidades especiais na faixa etária até 21 anos, objetivando sua
reabilitação e desenvolvimento psicossocial. Para essa ação, o PPAG
prevê, para o ano de 2005, recursos no montante de R$960.000,00, e
o Orçamento do Estado, para o mesmo período, prevê financiamento
apenas de recursos próprios, com modalidade de aplicação direta pelo
Estado. Observa-se, assim, tratar-se de uma ação ainda não
municipalizada e destinada apenas às crianças e aos adolescentes
com deficiência ou com necessidades especiais.

Constata-se, ainda, uma diferença na unidade de medida do
cumprimento da meta física de cada uma das ações. A Ação P640
tem por unidade a pessoa, que teria direito ao atendimento em todas
as modalidades disponíveis, durante todo o mês. Já a Ação P858 tem
o atendimento por unidade de medida do cumprimento da meta física.
Assegura-se, com isso, que se pague ao prestador de serviços
apenas o atendimento efetivamente realizado à pessoa e não toda a
gama de atendimentos possíveis, como na Ação P640, mesmo
quando algum deles não tiver sido efetivado. Sugerimos, dessa forma,
que, ao realizar a fusão, seja feita a opção pela unidade de medida do
cumprimento da meta física em "atendimento".
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Conclui-se, com isso, a possibilidade de fusão das duas ações,

que são complementares no que diz respeito à aplicação dos
recursos, respeitando-se o processo de municipalização da gestão da
assistência social, mas ainda se assegurando recursos para o
financiamento das ações assistenciais nos municípios em gestão
estadual. Quanto ao público beneficiário, se todas as pessoas com
deficiência ou se apenas as crianças e os adolescentes, entendemos
também ser possível a fusão, atendidas as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90, que
garantem a primazia no atendimento a essas pessoas e a priorização
da alocação de recursos públicos para a promoção de seus direitos.

No que diz respeito aos recursos, para o ano de 2005, o financeiro
somado das duas ações totaliza R$1.224.479,00, e, para o biênio
2006-2007, R$2.583.270,00. Dessa forma, a opção pelo "atendimento"
como unidade de medida da meta física, entendemos por bem elevar
o valor destinado à remuneração por atendimento para R$12,50, num
total de 122.160 atendimentos, geraria uma demanda financeira, para
o ano de 2005, de R$1.527.000,00, e, para o biênio 2006-2007, de
244.320 atendimentos, num total de R$3.054.000,00.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 341/2004, na forma de Emenda ao Projeto de Lei n°
1 .893/2004, a seguir apresentada.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações excluídas a
Ação P858 "Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência ou com necessidades especiais", com a seguinte redação
para a justificativa da exclusão:

"9858 Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência ou com necessidades especiais.

Justificação: Ação aglutinada com outra - P640 "Atendimento à
pessoa portadora de deficiência" -' pois o público beneficiário e as
ações desenvolvidas são complementares, não justificando a
permanência de ações diferenciadas.".
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No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações modificadas a
Ação P640 " Atendimento à pessoa portadora de deficiência", com a
seguinte redação:

"P640 Atendimento à pessoa com deficiência
Produto: pessoa com deficiência atendida
Unidade de medida: atendimento
Finalidade: Atender a pessoa com deficiência ou com necessidades

especiais, com vistas à sua reabilitação e ao seu desenvolvimento
psicossocial, e executar o Programa Federal SAAC-APPD,
financiando entidades e prefeituras municipais que prestam serviços
assistenciais à pessoa portadora de deficiência ou com necessidades
especiais, incluindo o suporte nutricional.

Meta 2005: 122.160
Financeiro 2005: R$1.527.000,00
Meta 2006-2007: 244.320
Financeiro 2006-2007: R$3.054.000,00
Justificação: Alteração resultante da aglutinação com a Ação P858

"Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência ou
com necessidades especiais", pois o público beneficiário e as ações
desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas. Recepção de R$305.521,00,
para o ano de 2005, e de R$470.730,00, para o biênio 2006-2007,
provenientes de anulação de despesa da Ação P204, do Programa
155.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, exclua-se a Ação P858 "Atendimento à criança e ao
adolescente portador de deficiência ou com necessidades especiais",
com a seguinte redação para a justificativa da exclusão:

"P858 Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência ou com necessidades especiais

Justificação: Ação aglutinada com outra - P640 "Atendimento à
pessoa portadora de deficiência" -, pois o público beneficiário e as
ações desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas.".
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No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão

do PPAG, altere-se a Ação P640 "Atendimento à pessoa portadora de
deficiência" com a seguinte redação:

"P640 Atendimento à pessoa com deficiência
Produto: pessoa com deficiência atendida
Unidade de medida: atendimento
Finalidade: Atender a pessoa com deficiência ou com necessidades

especiais, com vistas à sua reabilitação e ao seu desenvolvimento
psicossocial, e executar o Programa Federal SAAC-APPD,
financiando entidades e prefeituras municipais que prestam serviços
assistenciais à pessoa portadora de deficiência ou com necessidades
especiais, incluindo o suporte nutricional.

Meta 2005: 122.160
Financeiro 2005: R$1.527.000,00
Meta 2006-2007: 244.320
Financeiro 2006-2007: R$3.054.000,00
Justificação: Alteração resultante da aglutinação com a Ação P858

"Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência ou
com necessidades especiais", pois o público beneficiário e as ações
desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas. Recepção de R$305.521,00,
para o ano de 2005, e de R$470.730,00, para o biênio 2006-2007,
provenientes de anulação de despesa da Ação P204, do Programa
0155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

• Meta 2005: 3.841
Financeiro 2005: R$4.694.479,00
Meta 2006-2007: 4.524
Financeiro 2006-2007: R$5.529.270,00
Justificação: Anulação de R$305.521,00, do financeiro de 2005, e de

R$470.730,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
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Ação P640, do Programa 622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

342/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 342, de autoria do Fórum Mineiro

de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social
BH, da Frente de Defesa - DCA -' do Conselho Regional de Serviço
Social e da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte,
sugere o aumento do aporte financeiro e da meta física anual
previstos na Ação P875 - Concessão de Benefícios - que integra o
programa P 0275 - Assistência à Família.

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° 1.89312004, 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 3
pretende ampliar a todos os municípios mineiros as ações de
fortalecimento do núcleo familiar vulnerabilizado pelas condições
precárias de subsistência. A previsão que consta no planejamento
estadual é da assistência aos 600 municípios que se encontram em
pior situação no que se refere à qualidade de vida da população.
Entretanto, deve-se ressaltar que famílias em situação de risco social
existem em todos os municípios do Estado, não importando a sua
colocação no "ranking" do IDH - M, divulgado pelo IPEA, PNUD e pela
Fundação João Pinheiro.

A previsão quantitativa de 600 municípios atendidos não se
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confunde com a discriminação de quais sejam os municípios ou
não implica a possibilidade de que o atendimento não atinja todos
eles, pois pode haver alternância anual de atendimentos, nos termos
de convênios a serem firmados entre o Estado e as municipalidades.
Assim, por se tratar de ação simplesmente administrativa, não
acreditamos que haja a necessidade de se alterar a meta física
prevista no PPAG.

O maior aporte financeiro, por sua vez, pode ser obtido por meio da
emenda que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 342/2004 na forma da emenda a seguir.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo II, no Projeto Estruturador Melhoria e Ampliação dos
Serviços Públicos, no Programa P0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas -, na Ação P875 - Concessão de Benefícios -
substitua-se o valor de 20 da meta para 2005 e de R$140.000,00 do
Financeiro 2005 pelos valores de 40 e de R$280.000,00,
respectivamente, abatendo-se o montante dos recursos da Ação P204
- Fornecimento de Mata-Burros, do Programa P0155 - Melhoria da
Infra-Estrutura dos Acessos Viários.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

343/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 343/2004, 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 de
aporte financeiro para apoio aos municípios na implementação da
política 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
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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

10/1112004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei ri 0 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 de recursos para
apoio aos municípios na implementação da política de assistência
social. Trata-se, portanto, de uma sugestão que incide sobre a Ação
P728 - Apoio aos Municípios na Política de Assistência Social -,
incluída no Projeto Estruturador Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas - Programa 0622 - pelo projeto de lei de revisão do
PPAG. A preocupação dos gestores estaduais do referido programa,
ao incluírem a Ação P728, era a de investir no apoio aos municípios,
para que esses pudessem assumir a municipalização da política de
assistência social.

A Constituição da República, em seu art. 204, trata das diretrizes
que deverão nortear as ações governamentais na área da assistência
social, quais sejam a descentralização político-administrativa e a
participação popular. Como entes federados, e, portanto, autônomos,
os municípios devem aderir à política de descentralização, assumindo
ou não a gestão das ações de assistência social. Para tanto, os
Governos Municipais estabelecem um balanço entre os ganhos
sociais e políticos de assumir a gestão de determinada política e sua
capacidade institucional e financeira para tal. Dessa forma, a fim de
incentivar e promover a municipalização da gestão da política de
assistência social, é fundamental que a União e os Estados invistam
em programas de apoio aos municípios, tanto técnico como financeiro.
Sem esse apoio, grande parte dos municípios não conseguem
estruturar, a contento, a institucionalidade requerida para a assunção
da gestão municipalizada da política de assistência social.

Concordamos, então, que se acrescentem recursos para a
viabilização da Ação P728, motivo pelo qual apresentamos uma
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emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG, que altera os
valores financeiros para 2005 e para o biênio 2006-2007, sem alterar
as propostas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 343/2004 na forma da Emenda n° ......a seguir
apresentada.

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo 1, em Programas incluídos, alterados ou excluídos, ações

incluídas, alteradas ou excluídas de programas existentes do projeto
de revisão do PPAG, altere-se a Ação P728 - Apoio aos Municípios na
Política de Assistência Social -, incluída no Programa 622 - Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas -, com a seguinte redação:

"P728 - Apoio aos municípios na política de assistência social
Finalidade: apoiar tecnicamente os municípios e entidades na

implantação e implementação da política de assistência social.
Produto: município assessorado.
Unidade de medida: município.
Meta 2005: 853.
Financeiro 2005: R$60.000,00.
Meta 2006-2007: 1.706.
Financeiro 2006/2007: R$120.000,00.".
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante do

desmembramento da ação de descentralização da política de
assistência social, visando à promoção de ações para o
aperfeiçoamento da capacitação de gestão e organização dos
sistemas municipais de assistência social, no que compete às
diretorias da SEDESE. A alteração se justifica pelo aumento dos
recursos para o financeiro de 2005 e do biênio 2006/2007."

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P728 - Apoio aos municípios na Política de
Assistência Social -' incluída no Programa 622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas, com a seguinte redação:

"P728 - Apoio aos municípios na Política de Assistência Social
Finalidade: apoiar tecnicamente os municípios e as entidades na

implantação e implementação da política de assistência social.
Produto: município assessorado.
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Unidade de medida: município.
Meta 2005: 853.
Financeiro 2005: R$60.000,00.
Meta 2006/2007: 1.706.
Financeiro 2006-2007: R$120.000,00.".
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante do

desmembramento da ação de descentralização da política de
assistência social, visando à promoção de ações para o
aperfeiçoamento da capacitação de gestão e organização dos
sistemas municipais de assistência social, no que compete às
diretorias da SEDESE. A alteração se justifica pelo aumento dos
recursos para o financeiro de 2005 e do biênio 2006/2007.

No Anexo 1 - Programas incluídos, alterados ou excluídos, ações
incluídas, alteradas ou excluídas de programas existentes do projeto
de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 - Fornecimento de Mata-
burros -, do Programa 155 - Melhoria da Infra-estrutura dos Acessos
Viários - como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 - Fornecimento de Mata-burros
(...)
Meta 2005: 4.066
Financeiro 2005: R$4.970.000,00
Meta 2006-2007: 4.860
Financeiro 2006-2007: R$5.940.000,00
Justificação: Anulação de R$30.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$60.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P728, do Programa 622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

344/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 34412004, de autoria 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
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Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere o
aumento de aporte financeiro para a capacitação de gestores e
conselheiros e abertura de fonte 24.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no ar[. 102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

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 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 de recursos para a
capacitação de gestores e conselheiros municipais de assistência
social, por meio de aporte financeiro de mais R$100.000,00 na Ação
P775 - Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle da
Política de Assistência Social, do Projeto Estruturador Inclusão Social
de Famílias Vulnerabilizadas (Programa 0622).

A preocupação dos gestores estaduais do referido programa, ao
incluírem a Ação P775 no âmbito do Projeto Estruturador Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, era a de se investir no apoio aos
municípios para que pudessem assumir a gestão municipalizada da
política de assistência social.
• De fato, sem o apoio técnico e financeiro da União e do Estado,
grande parte dos municípios não consegue estruturar, a contento, a
institucionalidade requerida para a assunção da gestão municipalizada
de políticas públicas. Como entes federados, e, portanto, autônomos,
os municípios estabelecem um balanço entre os ganhos sociais e
políticos de se assumir a gestão de determinadas políticas e a sua
capacidade institucional e financeira para tal. Dessa forma, é
fundamental que a União e os Estados invistam em programas de
apoio aos municípios, tanto técnico como financeiro, a fim de qualificá-
los e incentivá-los para essa gestão.

Entendemos que a capacitação e qualificação de gestores e
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conselheiros é de extrema importância para o sucesso da
descentralização da gestão da política de assistência social em nosso
Estado. Ademais, é uma demanda da Conferência Estadual da
Assistência Social que essa capacitação seja feita permanentemente.

O momento é oportuno, visto que no ano de 2005 teremos
conselheiros assumindo novos mandatos.

Assim, optamos por acatar a proposta sob a forma de emenda, que
integra este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 34412004 na forma da emenda a seguir.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, dê-se à Ação P775 - Qualificação de
Recursos Humanos para Gestão e Controle da Política de Assistência
Social, incluída no Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, a seguinte redação:

"P775 - Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle
da Política de Assistência Social

(...)
Meta 2005: 1600
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006 a 2007: 3200
Financeiro 2006 a 2007: R$400.000,00
Justificativa: esta ação já era desenvolvida, porém sem visibilidade.

E estruturadora e estrategicamente necessária, principalmente para a
formação de gestores e conselheiros que irão assumir seus mandatos
em 2005, gerando resultados concretos. A alteração se justifica pelo
aumento no aporte de recursos, com vistas a garantir a efetividade na
qualificação proposta.".

No Anexo II - Programas Estruturadores, dê-se à Ação P775 -
Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle da
Política de Assistência Social, incluída no Programa 0622 - Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, a seguinte redação:

"P775 - Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle
da Política de Assistência Social
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Meta 2005:1600
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006 a 2007: 3200
Financeiro 2006 a 2007: R$400.000,00
Justificativa: esta ação já era desenvolvida, porém sem visibilidade.

E estruturadora e estrategicamente necessária, principalmente para a
formação de gestores e conselheiros que irão assumir seus mandatos
em 2005, gerando resultados concretos. A alteração se justifica pelo
aumento no aporte de recursos, com vistas a garantir a efetividade na
qualificação proposta.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 - Fornecimento de
Mata-Burros, do Programa 0155 - Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários, como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 - Fornecimento .de Mata-Burros
(. ..)
Meta 2005: 4.009
Financeiro 2005: R$4.900.000,00
Meta 2006 a 2007: 4.745
Financeiro 2006 a 2007: R$5.800.000,00
Justificativa: anulação de R$ -100.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$200.000,00, do financeiro do biênio 2006 a 2007, transferidos para
a Ação P775 do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

345/2004
•	 Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 345/2004, de autoria 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
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aumento de aporte financeiro na fonte 10 para mais R$320.000,00,
tendo em vista a realização das conferências regionais e estadual, e
manutenção da fonte 45.

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 -, pretende aumentar os recursos para a
realização dos Fóruns Regionais e da Conferência Estadual da
Assistência Social, por meio de aporte financeiro de mais
R$320.000,00 na Ação P633 "Descentralização da Política de
Assistência Social", do Programa Estruturador n° 622 - "Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas".

Entendemos que, como etapa preparatória para a Conferência
Estadual, é de vital importância apoiar a realização dos Fóruns
Regionais de Assistência Social. Garantir a participação da sociedade,
tanto na etapa Regional quanto na Estadual, é fundamental para o
sucesso das conferências e, conseqüentemente, da execução da
Política de Assistência Social.

Assim, optamos por acatar a proposta sob a forma de Emenda
apresentada ao final, que integra este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 345/2004 na forma da Emenda n°, a seguir apresentada.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P633 "Descentralização
da Política de Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social
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de Famílias Vulnerabilizadas", como ação alterada, com a seguinte
redação:

"P633 "Descentralização da Política de Assistência Social"

Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$490.000,00
Meta 2006-2007: 1.706
Financeiro 2006-2007: R$880.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de reserva de

recursos para a preparação e a realização dos Fóruns Regionais e da
Conferência Estadual de Assistência Social, instâncias fundamentais
para a efetiva descentralização da gestão da política de assistência
social.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P633 "Descentralização da Política de
Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P633 "Descentralização da Política de Assistência Social"

Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$490.000,00
Meta 2006-2007: 1.706
Financeiro 2006-2007: R$880.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de reserva de

recursos para a preparação e a realização dos Fóruns Regionais e da
Conferência Estadual de Assistência Social, instâncias fundamentais
para a efetiva descentralização da gestão da política de assistência
social.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
:Incluídas Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 3.829
Financeiro 2005: R$4.680.000,00
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Meta 2006-2007: 4.385
Financeiro 2006-2007: R$5.360.000,00
Justificação: Anulação de R$320.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$640.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P633, do Programa 622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
348/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A proposta de Ação Legislativa n° 348/2004, da Prefeitura Municipal
de Boa Esperança, sugere a inclusão, no Programa Minas sem Fome,
de um programa de apoio às populações carentes de municípios
banhados pelos lagos de Fumas e Três Marias, através de redes-
tanque, em convênio com a EMATER, pescadores e prefeituras.

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 3,
pretende que seja criada uma nova ação com vistas ao fortalecimento
da piscicultura, a ser incluída no Programa Estruturador Minas sem
Fome.

A proposta é coerente com os objetivos do programa, os quais
incluem a implementação de projetos que possibilitem às populações
vulneráveis o acesso aos meios de produzir alimentos componentes
de sua cesta básica, além de gerar alternativas de renda. Apenas
consideramos que sua abrangência não deve ser restrita aos espaços
propostos na sugestão apresentada, pois o programa poderia ser
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implantado em outros lagos existentes em Minas Gerais, como
seria o caso do que está surgindo com a construção da Barragem de
lrapé, por exemplo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 348/2004 com a emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2003

Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as
ações, a seguinte ação:

Incentivo à produção de peixes em tanques-rede
Produto: financiamentos concedidos
Unidade de medida: tanque-rede instalado
Finalidade: conceder financiamento a pequenos produtores para a

implantação de tanques-rede destinados à criação de peixes.
Meta: 2005: 50
Financeiro 2005: R$ 50.000,00
Meta 2006-2007: 500
Financeiro 2006-2007: R$ 500.000,00.".
No Anexo II, do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Projeto

Estruturador Redução das Desigualdades Regionais, no Programa
P0382 - Minas sem Fome -, inclua-se:

Incentivo à produção de peixes em tanques-rede.
Produto: financiamentos concedidos.
Unidade de medida: tanque-rede instalado.
Finalidade: conceder financiamento a pequenos produtores para a

implantação de tanques-rede destinados à criação de peixes.
Meta 2005: 50
Financeiro 2005: R$ 50.000,00.
Meta 2006-2007: 500
Financeiro 2006-2007: R$ 500.000,00", deduzindo-se os montantes

da Ação P204 - Fornecimento de mata-burros -, do Programa P01 55 -
Melhoria da infra-estrutura dos acessos viários.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

349/2004
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 349/2004, de autoria do Fórum

Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional, da Comissão Regional
Vertentes 1 e da Central de Solidariedade, sugere a alteração, na
Ação P139, da denominação "Implantação de Centros Municipais de
Integração" pela denominação "Centros Regionais de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional", tendo por base as comissões
regionais de SAN - CRSAN, vinculadas ao CONSEA- MC.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10/11/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 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 3 tem
como objeto a adequação de terminologia, sem a previsão de aporte
financeiro. As alterações textuais, por meio de emendas aprovadas
aos projetos de natureza orçamentária não encontram óbice de
natureza jurídica. Deve-se discutir, apenas, a sua adequação
conceitual.

No caso em exame, os termos propostos parecem-nos mais
adequados, tendo em vista que a implantação dos centros, nos termos
do PPAG, já se apresenta discriminada de forma regional.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 349/2004 na forma da emenda a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Nos Anexos 1 e II, na Ação P139, substitua-se a expressão "Centros
Municipais de Integração" pela expressão "Centros Regionais de
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
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André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

355 E 359/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n°5 355 e 359/2004,

respectivamente da ABMEC-MG, apresentada por Nísio de Sousa
Armani, e da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF -,
por seu representante, João Paulo M. R. Sarmento, sugerem a
implementação de uma política de apoio e estruturação de projetos de
aproveitamento de créditos de carbono, a partir dos setores agrícola,
em especial a fruticultura, florestal e de obras de recomposição
ambiental, com atenção ao pequeno produtor.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vêm as
propostas 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 à Comissão de Participação Popular como proposta de
ação legislativa, para apreciação.

As propostas apresentadas no Grupo de Trabalho n° 4, pretendem
inserir no Projeto Estruturador 134 - Gestão Ambiental MG Século
XXI, uma ação de apoio e incentivo à apresentação de projetos de
aproveitamento de crédito de carbono, baseados no seqüestro de CO2
da atmosfera por culturas perenes ou de ciclo longo.

O Protocolo de Kyoto, tratado internacional que dispõe sobre o
controle de mudanças climáticas globais, recentemente viabilizado
pela adesão da Rússia, do qual o Brasil é signatário, prevê a
comercialização de créditos de carbono por países em
desenvolvimento aos países altamente industrializados, por meio do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL. O MDL pode se
constituir numa importante fonte de recursos para os países em
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desenvolvimento. As propostas em questão são, portanto,
pertinentes ao PPAG e em especial ao Programa Estruturador 134 -
Gestão Ambiental MC Século XXI.

Para tanto, apresentamos a seguir, uma emenda incluindo uma ação
no Programa Estruturador 134, que atende às duas propostas em
comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa n
o
s 355 e 359/2004 na forma da emenda a seguir

apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Programa Estruturador 0134 - Gestão ambiental MG
Século XXI, nos Anexos 1 e II, a seguinte ação, e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da ação P 049 - Apoio Financeiro
aos Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$ 50.000,00,
no ano de 2005 e R$100.000,00 no período de 2006/7:.

"Unidade: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P ...... - Apoio a projetos de aproveitamento de crédito de carbono
Finalidade: criar estrutura de recepção e encaminhamento de

projetos de aproveitamento de crédito de carbono e apoiar as
iniciativas de apresentação desses projetos nas áreas florestal, de
recuperação de formações florestais nativas, fruticultura, setor
agrícola e outras atividades.

* - A Tabela de Produto e Unidade de Medidas foi publicada na
edição do "Diário do Legislativo" de 20.11.2004.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

357 E 361/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n° 357 e n° 361, respectivamente

do gabinete do Deputado Padre João, apresentada por Lígia, e da
Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF -, por seu
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representante João Pauto M. R. Sarmento, sugerem a realização
de ações para a implementação e a divulgação da Agenda 21 no
Estado e a promoção da criação de agendas locais nos municípios
mineiros, com a participação da SEMAD.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vêm as
propostas 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.

As propostas apresentadas no Grupo de Trabalho n° 4, pretendem
inserir no Projeto Estruturador 134 - Gestão Ambiental MG Século
XXI, uma ação de desenvolvimento da Agenda 21 do Estado e de
apoio e incentivo à formulação desse instrumento no nível local, ou
seja, nos municípios.

A Agenda 21 é um instrumento originado da conferência da ONU
'sobre o meio ambiente realizada na cidade do Rio de Janeiro, em
1992. Propõe o planejamento de ações socioambientais voltadas para
o desenvolvimento sustentável. Sua abrangência deve se dar nos três
níveis de governo, federal, estadual e municipal. Minas Gerais ainda
não possui a sua e, da mesma forma, os governos locais.

A criação de Agendas 21 estadual e locais é plenamente compatível
com o Programa Estruturador 134- Gestão Ambiental MG Século XXI.

Apresentamos, a seguir, uma emenda adequando o objetivo do
referido programa estruturador.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nos 357 e 361, na forma da emenda a seguir
apresentada.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Dê-se ao tópico Objetivo do Programa Estruturador 0134 - Gestão

Ambiental MG Século XXI, nos Anexos 1 e 11 a seguinte redação:
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"Objetivo: intensificar a atuação do governo na gestão ambiental,

modernizando os mecanismos de comando e controle, promovendo o
desenvolvimento sustentável do Estado, tendo como pontos
fundamentais a gestão de recursos hídricos, a melhoria da qualidade
ambiental, a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento
florestal, a implantação da Agenda 21 estadual e o apoio à
implantação das Agendas 21 dos municípios."

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

366 E 367/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n os 366 e 367/2004, de autoria

respectivamente do gabinete da Vereadora Ana Paschoal,
apresentada por Vandir Antônio, e do Clube Mineiro de Pescadores,
por seu representante Carlos Alberto Campolina, sugerem
respectivamente o desenvolvimento de projetos de capacitação de
agentes turísticos e para a exploração do potencial turístico de toda a
bacia do São Francisco por meio de realização de parcerias entre
órgãos governamentais e ONGs e a promoção da pesca ecológica
para o desenvolvimento do turismo e a preservação da flora e da
fauna do rio São Francisco.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 13/1112004, vêm as
propostas 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

10/1112004, 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. Essa sugestão foi
encaminhada a esta Comissão como proposta de ação legislativa,
para apreciação.

As propostas apresentadas no Grupo de Trabalho n° 4, pretendem
inserir no Projeto Estruturador 0172 - Revitalização e desenvolvimento
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sustentável da bacia hidrográfica do rio São Francisco uma ação
voltada para o desenvolvimento turístico, incluindo a promoção da
pesca ecológica na bacia hidrográfica mencionada. Registre-se que
nesse programa estruturador não há nenhuma ação dessa natureza.

O processo de revitalização de uma bacia hidrográfica não deve
ficar circunscrita a aspectos de engenharia, fauna e flora. O
desenvolvimento do turismo, em especial, é um fator de consolidação
dos ganhos técnicos obtidos, pois valoriza os recursos naturais e a
cultura local, por meio da conscientização ambiental. Assim, as
atividades antrópicas, entre as quais ressaltamos o turismo por sua
importância socioambiental e econômica, devem estar contidas em
ações específicas do poder público para o êxito da revitalização da
bacia do rio São Francisco.

Apresentamos uma emenda incluindo uma ação no Programa
Estruturador 172, a qual atende às duas propostas em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa n° 366 e 367, na forma da emenda a seguir
apresentada.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Inclua-se no Programa Estruturador 0172 - Programa de

revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do
rio São Francisco, nos Anexos 1 e li, a seguinte ação, e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da ação P 049 - Apoio Financeiro
aos Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$ 100.000,00,
no ano de 2005 e R$200.000,00 no período de 2006-2007:

"Unidade: 1411 Secretaria de Estado de Turismo
P ...... - Desenvolvimento do turismo ambiental
Finalidade: capacitação de agentes turísticos e estímulo à

exploração do potencial turístico de toda a bacia do São Francisco,
com destaque para a promoção da pesca ecológica.

* - A Tabela Produto e Unidade de medida foi publicada na edição
do "Diário do Legislativo" de 20.11.2004.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto

Godinho.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

374/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 374, dos gabinetes dos

Deputados Laudelino Augusto, Padre João e Ricardo Duarte,
apresentada por Lígia de Souza, sugere a inclusão de um novo
projeto estruturador de apoio à reforma agrária no Estado, com ações
direcionadas para os pequenos produtores rurais, a geração de
trabalho e renda e a garantia de infra-estrutura básica nos
assentamentos.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, a, e/co 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 Piano 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 criar um programa estruturador destinado a apoiar a reforma
agrária.

O PPAG, em revisão anual, conta com o Programa n°0339 - Apoio à
Reforma Agrária, com o objetivo de viabilizar condições de acesso à
terra e de desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais.
Esse programa subdivide-se em sete ações, das quais destacamos:
Empreendimentos econômicos solidários, Implantação de infra-
estrutura em assentamento de reforma agrária e Segurança alimentar
e nutricional em assentamentos e acampamentos de reforma agrária.

A reforma agrária é atribuição privativa da União. Aos Estados
incumbem atividades complementares de apoio a essa importante
ação do Govemo central. A maior parte dos recursos necessários à
implantação de assentamentos tem origem no orçamento da União.
Por isso não há como o Estado assumir a liderança do processo, não

kA



918
se justificando, portanto, a transformação do programa existente no
PPAG mineiro em programa estruturador.

Dessa forma, apresentamos, a seguir, emenda adequando o
objetivo do Programa 0339 à pretensão dos autores da proposta em
comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 374 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Anexo 1 da Proposta de Revisão do PPAG contida no
Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária, e dê-se a seguinte
redação para o tópico Objetivo:

"Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária

Objetivo: viabilizar condições de acesso à terra e de
desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais, com ações
direcionadas para os pequenos produtores rurais, a geração de
trabalho e renda e a garantia de infra-estrutura básica nos
assentamentos."

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

386/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 386/2004, de autoria do Instituto

Horizontes, sugere a inclusão de promoção do Arranjo Produtivo da
Moda, compreendida em toda a sua abrangência (calçados, jóias,
bijuterias, vestuário, perfumaria, cosméticos) e estímulo ao
desenvolvimento da rede de "design" nesse setor.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13111/2004, 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

rs
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1011112004, 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 5 -
Fomento ao Desenvolvimento, pretende a inclusão da promoção do
Arranjo Produtivo da Moda, por meio de inclusão de ações no
Programa Estruturador n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais.

O Arranjo Produtivo Local pretende aproveitar vocações
empresariais de pequenas regiões do Estado e nelas implementar
ações que promovam o desenvolvimento natural existente. A proposta
apresentada pelo Instituto Horizontes, ao pretender criar um arranjo
produtivo da moda, está em consonância com o programa
supracitado, e ainda não está contemplada no PPAG; porém
entendemos que a proposta em questão, ao contemplar segmentos
diversos no âmbito de um único arranjo produtivo (moda), requer
estudos preliminares para avaliação de sua viabilidade.

Para tanto, propomos a destinação de R$1.000,00 (mil reais),
provenientes da anulação de dotação orçamentária prevista para a
execução da ação P931 - Formação de Mão-de-Obra Especializada,
Capacitada e Treinada para APL's Moveleiros - inserida no Programa
n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais.

Dessa forma, entendemos que a ação pretendida é oportuna e
conveniente, visto que possibilitará, ao criar pólos de desenvolvimento
da moda, agrupar numa mesma região cadeias produtivas afins,
dando maior visibilidade aos produtos e facilitando sua
comercialização.

Assim, acatamos a referida proposta, sob a forma de emenda
redigida na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 386/2004, na forma da Emenda n° ........a seguir
redigida.

EMENDA N° .......AO PROJETO DE LEI N°1.893/2004
No Anexo 11 dos programas estruturadores fica criada a seguinte
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ação, no Programa n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais -,
inserindo-a entre as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para a implantação de Arranjos
Produtivos Locais, no segmento de moda, nas regiões do Estado em
que houver vocação econômica que justifique a ação.

Unidade: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P.... - Elaboração de estudos preliminares para implantação de
Arranjos Produtivos Locais, no segmento de moda, nas regiões do
Estado em que houver vocação econômica que justifique a ação.

Finalidade: aproveitar vocações empresariais de pequenas regiões
do Estado e implementar ações com vistas a promover o
desenvolvimento econômico natural existente nessas regiões.
• Justificação: atendimento à Proposta n° 386, apresentada em
audiência pública de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, realizada em 10/11/2004.

Produto: Consultoria contratada
Unidade de Medida: Estudo elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$11.000,00'.".
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

388/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 388/2004, do gabinete do

Deputado Sidinho do Ferrotaco, propõe a criação do eixo de gasoduto
entre Barbacena e Lavras, passando por São João dei-Rei e
concentrando-se em torno de dez cidades e inúmeras empresas.

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
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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 a esta Comissão como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho 5 -
Fomento ao Desenvolvimento, propõe a criação do eixo de gasoduto
entre Barbacena e Lavras, passando por São João dei-Rei e
concentrando-se em torno de dez cidades e inúmeras empresas.

A ampliação da rede de gasoduto no Estado é uma das prioridades
da GASMIG, sociedade de economia mista da administração indireta
do Estado de Minas Gerais, constituída em 1986 para explorar
serviços de distribuição de gás combustível canalizado em Minas
Gerais. A rede de gasoduto, atualmente, com 240km de extensão,
atende a 249 clientes, com um volume de 1.900.000M3 de gás natural,
por dia, nos Municípios de Juiz de Fora, Barbacena, Betim, lbirité,
Contagem, Belo Horizonte, São José da Lapa, Vespasiano, Santa
Luzia, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais e
Sete Lagoas. A criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e
Lavras, passando por São João dei-Rei, contribuirá decisivamente
para o desenvolvimento dessa região. Para tanto, propomos a
destinação de R$1.000,00, provenientes da anulação de parte da
Dotação Orçamentária n° 04 122 036 1 049 0001 - Apoio Financeiro
aos Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura - da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
SETOP.

Assim, acatamos a referida proposta na forma de emenda redigida
na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 388/2004, na forma da emenda a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte
ação, no Programa n°0219 - Oferta de Gás Natural, inserindo-a entre
as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para verificar a viabilidade de
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criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras, passando
por São João dei-Rei.

Unidade: 01460 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P.... - Elaboração de estudos preliminares para verificar a viabilidade
de criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras, passando
por São João dei-Rei.

Finalidade: ampliar a oferta de gás natural para a região de São
João dei-Rei, com vistas a promover o desenvolvimento econômico
natural existente nessa região.

Justificação: Atendimento à Proposta n° 388, apresentada em
audiência pública de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, realizada em 10/11/2004.

Produto: Consultoria contratada
Unidade de Medida: Estudo elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$1.000,00 - SETOP - Apoio Financeiro aos

Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de infra-
Estrutura.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Olinto Godinho - Daimo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

389/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 389/2004, de autoria da

ACMINAS, sugere a utilização do Aeroporto da Pampulha para vôos
para Rio-São Paulo-Brasília, com jatos e turbo-hélices de até 50
lugares, estabecendo-se para as passagens um preço
comparativamente maior (50%).

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
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para o aprimoramento do Projeto de Lei n o 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 5 -
Fomento ao Desenvolvimento, pretende a manutenção no Aeroporto
da Pampulha dos vôos para Rio-São Pauto-Brasília, com jatos e turbo-
hélices de até 50 lugares, estabelecendo-se para as passagens um
preço comparativamente maior (± 50%).

A ação pretendida não se enquadra dentro dos programas do PPAG
e se caracteriza como ação de competência federal, mais
especificamente do Departamento de Aviação Civil - DAC. Essa
matéria já foi motivo de exaustivo estudo realizado recentemente, no
âmbito da Assembléia Legislativa, pela Comissão Especial dos
Aeroportos, que concluiu pela total transferência dos vôos regulares
do Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto Tancredo Neves. O
Aeroporto da Pampulha, segundo esse estudo, terá homologação do
DAC como aeroporto auxiliar. A Assembléia Legislativa, além disso, já
enviou ofício ao DAC com a posição da Comissão Especial. Já foi
assinado convênio entre a União, o Estado de Minas e o Município de
Belo Horizonte, no valor de R$300.000.000,00, para a realização das
obras necessárias a essa transferência, sendo que algumas obras já
foram iniciadas. A data da transferência está marcada para 3/3/2005.

A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da
Assembléia está acompanhando a implementação das medidas que
visam à transferência dos vôos da Pampulha para o Aeroporto
Tancredo Neves, podendo a entidade a ela recorrer para obter mais
esclarecimentos e reivindicar novas ações.

Dessa forma, entendemos que a ação pretendida, por não se
enquadrar dentro dos programas do PPAG e contrariar posição já
manifestada pela sociedade por meio de seus representantes, não
deve prosperar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 389/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.

rs
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André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

395/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 395/2004, da Associação de

Moradores do Bairro Campo Alegre, sugere a implantação de malha
ferroviária, a partir do vale do Jequitinhonha, para interligar e integrar
os países do MERCOSUL, o que trará como vantagens o
desenvolvimento do vale e o barateamento do frete e da manutenção
das estradas.

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 6, que
pretende implantar a malha ferroviária a partir do vale do
Jequitinhonha, não deve ser acatada, uma vez que não é matéria
pertinente ao PPAG, não pode ser incluída em nenhum dos projetos
estruturadores, além de ser matéria que foge à esfera legislativa
estadual, uma vez que a RFFSA foi privatizada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 395/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

396/2004

rs
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 396/2004, de autoria da

Associação de Moradores do Bairro Campo Alegre, sugere a
negociação entre os Governos de Minas e da Bahia, para a cessão
para Minas de uma saída para o mar, a partir das cidades baianas que
fazem divisa com o vale do Jequitinhonha.

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° 1.89312004, 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 6,
pretende alcançar um porto para Minas, para facilitar o escoamento da
produção do vale do Jequitinhonha. Devemos considerar que o PPAG
tem como pilares 31 Projetos Estruturadores, e em nenhum deles
pode ser incluída a proposta em questão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 396/2004.
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°

398/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 398/2004, da Associação dos

Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, sugere a dotação de
infra-estrutura e de equipamentos para as associações
microrregionais, de modo que elas possam, como parceiras do
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Estado, cuidar das estradas.

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 6,
pretende dotar as associações microrregionais do vale do
Jequitinhonha de equipamentos para executarem as obras de
melhoria e conservação da malha viária da região. Devemos
esclarecer que a proposta em questão está atendida através do
Programa "Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de
Calamidade e em Obras de Infra-Estrutura", Projeto "Execução de
Obras Emergenciais e Infra-Estruturais em Apoio aos Municípios", a
ser executado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas (04 122 036 1050).
•	 Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nos 398.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Domingos

Sávio - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

400/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 400, de autoria do Centro de

Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -, sugere o término
das obras iniciadas pelo PROSAN para a conclusão da Av. Teresa
Cristina, na parte situada no Município de Contagem.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a

rs
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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° 1893/2004, 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 6,
pretende a conclusão da Av. Teresa Cristina, na parte situada no
Município de Contagem. Trata de obra de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Contagem, que poderá ser realizada por meio
de convênio com o Estado. Para isso, são necessárias negociações
políticas que poderão ser iniciadas a partir de articulação e
movimentação populares. Concluímos por encaminhar requerimento à
Prefeitura Municipal de Contagem a fim de iniciar esse processo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 400.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

401/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 401, de autoria da Cooperativa

Habitacional Metropolitana - COHABITA, sugere a reestruturação da
rodovia MG-20, com a retirada das invasões nas suas margens e a
instalação de sinalização e iluminação no trecho BH-Santa Luzia.

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 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 6,
• pretende a reestruturação da MG-20, que liga Belo Horizonte a Santa
Luzia. Verificamos que no Programa Estruturador n° 347 -

•rReestruturação da Plataforma Logística e de Transporte da Região
,Metropolitana de Belo Horizonte -, foi incluído o projeto 384 -
Readequação e duplicação da rodovia MG-20 -, que atende a

• proposta em sua totalidade, projeto este que adveio da aprovação da
-emenda apresentada a partir do processo de participação popular no
PPAG 2004-2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n°401.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
• PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

402/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 402/2004, de autoria da Comissão

Transporte Nordeste (Neide da Silveira Braga), sugere intervenções
na região da BR-381 - Km 7 (saída para Vitória), na região Nordeste
de BH, para conter invasões, canalização de córregos, construção de
corredores laterais e acesso aos bairros da região e a solução de
divergência entre a PBH e o DNIT em relação a trecho sob o Anel
Rodoviário.

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

rÀ'
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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 6,
pretende a realização de obras no Km 7 da BR - 381 (saída para
Vitória), como canalização de córregos, construção de corredores
laterais e acesso aos bairros e solução de divergência entre a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH - e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes quanto ao trecho sob o
Anel Rodoviário. Devemos informar que a proposta não é matéria
pertinente ao PPAG, por não estar contida em nenhum programa
estruturador. Trata de obra a ser realizada com recursos de convênio
entre o Estado, a PBH e a União e, consequentemente, depende de
acordos políticos que estão sendo concretizados conforme ampla
divulgação pela imprensa. Decidimos encaminhar requerimentos
àquele Departamento, à PBH e ao Governo do Estado, para solicitar a
execução das obras acima mencionadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 402/2004 e por apresentação de requerimento.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

403/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 403/2004, da Associação dos

Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, sugere a inclusão do
Médio-Baixo Jequitinhonha nos programas do PRODETUR.

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 mi. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação

rs
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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 6,
pretende a inclusão do Médio-Baixo Jequitinhonha nos programas do
PRODETUR. Conforme o Programa Estruturador n° 0397 -
Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios -,
em seu projeto "Melhoria e Pavimentação de Ligações e Acessos -
PRODETUR NE II", que tem como finalidade aumentar a
acessibilidade de municípios integrantes de circuitos turísticos nas
regiões Norte de Minas e Jequitinhonha - Mucuri, o Vale do
Jequitinhonha está incluído em sua área de atuação, com previsão de
recursos da ordem de R$7.953.732,00, sendo desnecessária sua
inclusão (26 782 397 1 971). No que se refere à liberação de recursos
para as regiões do Médio e do Baixo Jequitinhonhas, devemos
considerar que depende de decisão do Conselho Gestor do
!PRODETUR, o que pode ser articulado por meio de solicitações feitas
pelos titulares das Prefeituras Municipais e por requerimento desta
Comissão encaminhado ao referido Conselho.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 403 e pela apresentação de requerimento.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

411/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 411/2004, de autoria do Fórum

Mineiro de Participação Popular e do Conselho Estadual de Saúde,
sugere a capacitação, a formação e a qualificação dos Conselhos
Estaduais, visando a uma atuação mais efetiva na produção de
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políticas públicas.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, 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 se colherem
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 7,
pretende a capacitação, a formação e a qualificação dos Conselhos
Estaduais, visando a sua atuação mais efetiva na produção de
políticas públicas, por meio de alterações no Programa Estruturador n°
0271 , Choque de Gestão: Pessoas, Qualidade e Inovação na
Administração Pública.

Nosso entendimento é de que tal proposta se encontra
indiretamente contemplada no referido programa, sob a rubrica P-145
- Formação, qualificação e capacitação de Recursos Humanos pela
Escola de Governo, na Unidade 02061 - Fundação João Pinheiro, que
objetiva capacitar recursos humanos para a área governamental do
Estado, mediante o oferecimento de cursos de graduação,
especialização e educação continuada. Também está no Programa
Estruturador n° 0378, Parcerias Público-Privadas, na ação P-643 -
Gestão do Conhecimento, na Unidade 01461 - Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico, onde se determina a implantação de
um centro de conhecimento, visando à consolidação e à difusão de
conceitos e metodologias para a realização de operações específicas.

Certamente a qualificação dos Conselhos Estaduais é fundamental
para o processo de fortalecimento da participação popular no
planejamento do Estado, por sua representatividade e importância.

Assim, para que tal objetivo se torne mais explícito no PPAG,
propomos uma emenda a seguir, na Unidade 02061 - Fundação João
Pinheiro, na ação P-145 - Formação, Qualificação e Capacitação de

rs
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Recursos Humanos pela Escola de Governo, incluindo os
Conselheiros dos Conselhos Estaduais na finalidade da ação, o que
entendemos, os tornará mais qualificados a exercer suas funções.

Tal alteração não interfere nas metas físicas e financeiras da
proposta de revisão do PPAG; não apresenta, portanto, impacto do
ponto de vista financeiro-orçamentário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 41112004, na forma da Emenda n°..../2004, a seguir
redigida.

EMENDA N°.... AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, dê-se à finalidade da

ação P-145 - Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos
Humanos pela Escola de Governo, contida no programa estruturador
P-0271 - Choque de Gestão - Pessoas, Qualidade e Inovação na
Administração Pública, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão a seguinte redação, inserindo-a entre as ações alteradas do
Anexo 1:

"P-145 - Formação.........................................
• Finalidade: capacitar Conselheiros dos Conselhos Estaduais e
servidores estaduais para área governamental do Estado de Minas
Gerais, mediante cursos de graduação, especialização e educação
continuada.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
i André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria
01 ívia.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
416/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

• A Proposta de Ação Legislativa n° 416/2004, do Conselho Estadual
de Saúde, sugere que seja vedada a possibilidade de qualificação de
OSCIPs na área de saúde e a conseqüente previsão de recursos
orçamentários para tais atividades.

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.

rÀ
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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, como propostas de ação legislativa,
para apreciação desta Comissão.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7 -
Planejamento e Gestão -, pretende vedar a possibilidade de serem
qualificadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIPs - , bem como a previsão de dotação orçamentária para essa
finalidade, por meio de alterações no Programa Estruturador n° P354 -
Adoção de Novo Modelo de Parceria na Execução de Políticas
Públicas.

A proposta se refere à Lei Orçamentária, o que a torna inadequada
ao Plano Plurianual; verificamos, porém, que seu escopo poderia, em
tese, ser atendido com a alteração do aludido programa P354, que
trata da adoção de novo modelo de parceria na execução de políticas
públicas e tem por finalidade fornecer maior efetividade aos serviços
públicos prestado pelo Estado ao cidadão.

O PPAG, em sua versão original, deu prioridade às OSCIPs como
estratégia para tornar mais efetiva a prestação de serviços públicos. O
Plano não se refere especificamente às áreas que serão atingidas
pelo programa, deixando patente que prevalecerá o disposto na Lei n°
14.870, de 2003, que, no art. 40, estabelece os casos em que poderá
haver a qualificação de entidade como OSCIP, tomando como critério
o objetivo social da instituição pretendente. Consoante dispõe o
referido dispositivo, em seu inciso IV, a pessoa jurídica que se dedica
à prestação de serviços de saúde gratuito pode ser qualificada.

A introdução das OSCIPs no âmbito do direito público coincide com
a emergência de um significativo manancial de idéias relacionadas
com a ampliação do espaço público, as quais, em síntese,
reconhecem que, a par da atividade estatal, há um papel de natureza
pública a ser desempenhado pela sociedade. A matéria recebeu, no
Estado, disciplina legal rigorosa e coerente com seus objetivos.

Apesar de competir ao planejamento público estabelecer prioridades
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mediante a identificação dos diversos programas e finalidades,
verificamos que, na hipótese em comento, a mera vedação à
qualificação de pessoas jurídicas prestadoras de ações e serviços de
saúde gratuitos carece de razoabilidade, na medida em que apresenta
proposta extrema - vedação total às qualificações de OSCIPs na área
da saúde - e dissonante do disposto na ordem jurídica, que permite a
colaboração do agente privado na esfera do sistema de saúde, a
'pretexto de defender a saúde pública. Saliente-se, ademais, que a
qualificação da entidade não implica omissão estatal no setor saúde;
pelo contrário, afinal o Estado deve prestar serviços públicos de saúde
conforme determinam a Constituição, a Lei Orgânica da Saúde e o
Código Estadual de Saúde, que consagram a primazia da prestação
desses serviços diretamente pelo setor público.

Assinale-se, enfim, que a proposta em exame se assemelha à de n°
41712004, cujo objetivo é impossibilitar a destinação de recursos
orçamentários para a qualificação de OSCIPs no setor de saúde. E,
também, similar à Proposta de Ação Legislativa n° 415/2004, já
aprovada nesta Comissão na forma de projeto de lei, cujo teor é mais
razoável, uma vez que tã&somente pretende obrigar a que as
qualificações de OSCIPs na área da saúde passem pelo crivo prévio
do Conselho Estadual de Saúde. Tendo em vista a semelhança entre
as três propostas e a aprovação da primeira delas, apresenta-se como
imperativo lógico a rejeição desta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 416/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

424/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 424, de autoria da Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAPIMIG -, sugere a
inclusão, no Programa de Regionalização da Saúde, de
recomendações, programas e ações que permitam o pleno
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cumprimento do Estatuto do Idoso quanto a suas determinações
relativas à saúde.

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 questão, apresentada no Grupo de Trabalho Saúde e
Habitação, pretende incluir ações de saúde contidas no Estatuto do
Idoso, no Programa Estruturador Regionalização da Assistência à
Saúde, cuja finalidade é adequar a oferta de serviço à demanda de
saúde da população, por região assistencial, possibilitando o
atendimento ao cidadão o mais próximo de seu município de
residência de acordo com o Plano Diretor de Regionalização - POR.

O art. 15, do Capítulo IV - Do Direito à Saúde - do Estatuto do Idoso,
dispõe que a atenção integral à saúde do idoso é assegurada por
meio do Sistema Unico de Saúde - SUS -, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário e incluindo, entre as ações, a atenção especial
às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

O Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007 contém, no
Programa 0546 - Atenção à Saúde, a ação P230 - Atenção à Saúde
da População Idosa no Estado, cuja finalidade é prover o acesso do
idoso aos serviços e às ações voltadas para a promoção, a proteção e
a recuperação da sua saúde. Assim, consideramos oportuno, para
atender à proposta em questão, alterar a finalidade da ação
mencionada, incluindo a observação ao Estatuto do Idoso. A proposta
será, então, acatada sob a forma de emenda ao Projeto de Lei n°
1.893/2004.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°424, na forma da seguinte emenda.



936
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
Projeto de Revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P230 - Atenção à Saúde da População Idosa no Estado, inserida
no Programa 0546 Atenção à Saúde, com a seguinte redação:

"P230 Atenção à Saúde da População Idosa no Estado
Finalidade: prover o acesso do idoso aos serviços e às ações

voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da sua saúde,
conforme dispõe o Estatuto do Idoso.".

Justificação: alteração resultante de adequação da ação ao Estatuto
do Idoso.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olivia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

426/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 426, do Centro de Referência da

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sugere a criação e a
implantação do Plano de Turismo Sustentável, Caminhos do São
Francisco, agregado ao Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, como instrumento de desenvolvimento
de toda a região, a ser viabilizado com recursos federais, estaduais e
dos municípios abrangidos pela bacia.

Publicada no Diário do Legislativo do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, a, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10 de

novembro de 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.
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A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho 4,

pretende criar e implantar um programa de turismo sustentável -
intitulado Caminhos do São Francisco - agregado ao programa de
revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, como
instrumento de desenvolvimento de toda a região, a ser viabilizado
com recursos dos governos federais, estaduais e dos municípios
abrangidos pela bacia, medida esta que se dará por meio da criação
de nova ação no Programa Estruturador n° 172 - Revitalização e
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco..

Essa proposta é pertinente, tendo em vista que não há no Estado
nenhum projeto turístico específico para os municípios mineiros na
área de influência do Rio São Francisco, e esta medida seria de
grande importância na busca do desenvolvimento da região.

Na bacia do Rio São Francisco encontramos um dos maiores
conjuntos de bens e patrimônios naturais, culturais, ambientais e
turísticos de Minas Gerais e nem por isso fomos capazes, até este
momento, de criar um projeto de desenvolvimento turístico para essa
vasta região, o que seria oportuno nesta nova fase de revisão dos
projetos estruturadores do Estado, tendo em vista que a medida se
soma à importância que o Executivo Estadual tem dado à busca do
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais.

Assim, acatamos a referida proposta, sob a forma de emenda
redigida na conclusão dessa peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°426, na forma da emenda, a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte
ação, no programa n° 172 - Revitalização e Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - , inserida
nas ações incluídas no anexo 1 - "Elaboração do Plano de Turismo
Sustentável - Caminhos do São Francisco."

UNIDADE: 1.411 - Secretaria de Estado de Turismo
P.... - "Elaboração do Plano de Turismo Sustentável - Caminhos do

São Francisco."
Finalidade: promover o desenvolvimento sustentável e a

rs



938
preservação dos recursos naturais dos municípios mineiros na área
de influência do rio São Francisco, por meio do turismo.

Justificação: E fundamental a iniciativa do Governo do Estado na
elaboração e -condução de um programa de desenvolvimento turístico
sustentável específico para os municípios mineiros na área de
influência do Rio São Francisco, tendo em vista o seu grande
potencial subaproveitado, em especial para o turismo.

Produto: Plano
Unidade de Medida: Plano elaborado.
Meta 2005-2007: 1 programa.
Financeiro 2005: R$100.000,00 (cem mil reais) - (deduzindo-se da

Ação P. 204 - fornecimento de mata-burros.).
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) -

(deduzindo-se da Ação P. 204 - fornecimento de mata-burros)..
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.783/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a entidade denominada
Departamento de Assistência Social João de Freitas - DASJOV -, com
sede no Município de Ubá.

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

Fundamentação
No cumprimento do seu propósito estatutário, o Departamento de

Assistência Social João de Freitas - DASJOF -, vem desde 1967,
trabalhando para minimizar as desigualdades sociais em Ubá.

Dessa forma, mantém quatro unidades assistenciais que amparam
pessoas carentes no Município de Ubá. Três dessas unidades
prestam atendimento a crianças, jovens e a pessoas da terceira idade.
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E uma delas ampara famílias carentes, dando-lhes cestas básicas
e orientando-as com respeito a melhores oportunidades de vida.

No tocante à assistência prestada a crianças e jovens, enfatiza a
•educação e o ensino profissional izante, acolhendo os que inspiram
maiores cuidados.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.783/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.885/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Deputado Mauri Torres, Governador do Estado em exercício, fez
remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 289/2004, o projeto de
lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de
Professora Santa Godoy à Escola Estadual de Ensino Fundamental 1,
situada no Município de Mariana.

Após exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe ressaltar, inicialmente, que a indicação do nome da Professora

Santa Godoy para denominar a Escola Estadual de Ensino
Fundamental 1, situada no Município de Mariana, nos parece oportuna.

Tal entendimento deve-se ao fato de que, em reunião realizada no
dia 10/3/2004, o colegiado da escola estadual homologou a referida
denominação, por unanimidade dos votos de seus membros.

Além disso, essa saudosa personalidade notabilizou-se como
renomada educadora, prestando relevantes serviços à comunidade
marianense.
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E justo, portanto, lhe seja prestada a devida homenagem.

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

1.885/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Adalciever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.889/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.889/2004, do Deputado Rêmolo Aloise, visa
declarar de utilidade pública o Giro-Kent Sport Clube, com sede no
Município de Guaxupé.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de
acordo com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa visa difundir atividades sociais e desportivas,

especialmente o futebol.
Para atingir tais objetivos, realiza reuniões e eventos de caráter

cívico, social e cultural, estimulando a solidariedade e a integração
entre os associados. Para melhorar o desempenho dos atletas, busca
o aperfeiçoamento e a evolução técnica pela prática esportiva
disciplinada.

Pela importância que representa o seu trabalho, justo e meritório se
faz o título que se lhe pretende outorgar.

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

1.889/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Adaiclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.915/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório



941
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Cerrado e o
Prêmio Guimarães Rosa.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo", em 22/10/2004, e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui o Dia Estadual do Cerrado, a ser

comemorado no dia 27 de junho, quando deverão ser realizadas
atividades que contribuam para o conhecimento, a valorização e a
preservação desse patrimônio natural. A proposição cria o Prêmio
Guimarães Rosa, a ser entregue nessa data, concedido a instituições,
empresas e pessoas físicas que se destacarem por ações de
conservação, manejo sustentável e pesquisa do cerrado, além de
educação ambiental, preservação da memória e patrimônio cultural
dos povos ali residentes.

Isso posto, cabem as seguintes considerações.
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. A
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos
Estados, sobre as de predominante interesse regional; e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, 1, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1° do
art. 25 da referida Carta. E a chamada competência residual, que lhe
reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União nem do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa e de homenagem cívica pode ser objeto de disciplina
jurídica por parte do Estado de Minas Gerais, na condição de
componente do sistema federativo.
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Ademais, 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 do processo
legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.915/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

:Gt.15ta10 Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 145/2003, o projeto de lei em epígrafe
"institui e estrutura as carreiras do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, e do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM".
ii Publicada no "Diário do Legislativo" de 3111212003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
No dia 31/12/2003, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa

Legislativa o Plano de Carreira do pessoal do Grupo de Atividades de
Saúde e de Previdência Social, integrado por servidores do IPSEMG e
do IPSM.

O Governador do Estado, para o cumprimento do disposto na
referida emenda, expediu o Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, traçando
as diretrizes para a elaboração dos planos de carreira dos servidores
civis dos diversos órgãos do Estado, após processo de negociação
com representantes dos servidores.
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A matéria se insere no domínio de competência legislativa

estadual, conforme o disposto no art. 25, "caput" e § 1°, da
Constituição da República, que dispõe que os Estados se organizam e
se regem pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios constitucionais, sendo-lhes reservadas as competências
que não lhes sejam vedadas pela Carta Federal.

Nada há que impeça a proposição de tramitar nesta Casa, no que
concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, visto que se
trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado,
consoante o disposto no art. 66, III, "b" e "c", da Carta Estadual.

E fundamental lembrar, para efeito da análise que faremos a seguir,
que a Lei n° 869, de 517/52, que contém o estatuto dos funcionários,
foi recepcionada pela Carta mineira, no que não contrariou as normas
constitucionais. Além disso, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis é
lei complementar, consoante o disposto no inciso III do § 20 do art. 65
da Constituição Estadual. Assim, por ser lei complementar, não pode
a referida norma ser alterada por meio de lei ordinária, forma em que
é apresentado o projeto em análise.

Embora não sejam matéria objeto de lei complementar, os planos de
carreira têm pontos de interseção com a norma estatutária. Assim
sendo, o projeto em análise deveria respeitar as regras estabelecidas
na lei complementar. A proposição em epígrafe apresenta conceitos
que estão em confronto com o disposto na mencionada Lei n° 869.
Outrossim, há dispositivos no plano de carreira que não se
harmonizam com o estabelecido no estatuto; isso ocorre, por exemplo,
com relação a conceitos básicos de institutos como o do concurso, o
do ingresso, o da definição de carreira e o de cargo público.

O Governador do Estado, visando sanar o problema apontado,
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004,
apresentando as alterações necessárias na Lei n° 869, de 1952.
Assim, é necessário que tanto o Projeto de Lei Complementar n°
52/2004 quanto o projeto em estudo sejam aprovados e promulgados
de forma a garantir a harmonia entre os seus dispositivos, para que o
plano de carreira em análise possa vigorar de forma a regular as
relações entre os servidores públicos estaduais e os órgãos e
entidades nos quais estejam lotados.

Verifica-se que o projeto em tela institui as carreiras de Auxiliar de
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Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e Analista de
Seguridade Social, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -;
Auxiliar Geral de Seguridade Social, Assistente Técnico de
Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

A proposta prevê a criação de 217 cargos novos e a extinção de 245
cargos de provimento efetivo no IPSEMG, havendo um saldo de
extinção de cargos correspondente a 450 cargos, perfazendo
remuneração de R$202.500,00. Além disso, a proposição prevê a
criação de 13 cargos novos e a extinção de 20 cargos de provimento
efetivo no IPSM.

Há, ainda, a redução no número de carreiras existentes no do Grupo
de Atividades de Saúde e de Previdência Social, reunindo-se
servidores com formações profissionais diversas.

A constitucional idade desse procedimento tem sido freqüentemente
questionada, uma vez que este pode ser utilizado como forma de
acesso ou provimento derivado, ou seja, o servidor ingressa em uma
carreira para a qual não prestou concurso, burlando a exigência
constante no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, segundo a
qual a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Para que se reúnam diversos profissionais numa mesma carreira, é
preciso que haja semelhança entre suas atribuições e que estas
tenham um grau de complexidade similar. A análise da jurisprudência
revela que nem sequer no Supremo Tribunal Federal há consenso
sobre a matéria.

A tendência da organização do trabalho, na atualidade, é a do
aumento do número de profissionais que possuam competência para
desenvolver um conjunto de atribuições, reduzindo e dissolvendo as
fronteiras entre as profissões. O aplicador da norma, ao proceder à
interpretação, deve levar em consideração que o contexto social é
parâmetro para a adequada compreensão da legislação e das
propostas para a sua alteração, conforme ditam as modernas teorias
da interpretação. Assim sendo, a atual organização do trabalho, que
releva a importância de trabalhadores multifuncionais, deve ser

rÀ
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considerada na análise da proposta apresentada.

Pode-se dizer que a redução do número de carreiras não é, em tese,
inconstitucional, mas, nas comissões de mérito, é necessária a análise
dessa redução, a fim de verificar-se "a natureza e a complexidade do
cargo", nos termos do inciso li do art. 37 da Constituição da
República. Além disso, para enquadrar na nova situação os servidores
que optarem pela nova carreira, o Poder Executivo deverá,
necessariamente, considerar o nível de escolaridade, a formação
profissional e as atribuições específicas dos cargos de origem.

O art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57,
de 2003, assegura ao servidor o direito de optar pelo sistema de
adicional de desempenho ou pelas vantagens por tempo de serviço.
Além disso, o projeto em exame possibilita que os servidores ativos e
inativos façam a opção por permanecer na carreira em que já se
encontram ou por mudar para a nova carreira. Essa possibilidade cria
uma situação que, teoricamente, poderia , ferir os princípios
constitucionais da igualdade e da eficiência. E que servidores com
idênticas atribuições podem figurar em carreiras diversas e, no futuro,
possuir remuneração diferenciada.

Assim, além de decidir entre receber o adicional de desempenho ou
os qüinqüênios, o servidor deverá optar pela nova carreira ou por
permanecer na antiga. No nosso entendimento, tais questões podem
ser superadas, tendo em vista o procedimento democrático que se
propõe adotar, que deixa ao servidor a escolha do melhor regime ao
qual irá submeter-se.

Como exposto anteriormente, o plano de carreira em análise possui
pontos de interseção com a Lei n° 869, de 1952, recepcionada pela
Constituição Estadual como lei complementar. Para efetuar as
necessárias alterações conceituais nessa norma estatutária, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004. Verificamos que, por uma questão de
forma e de técnica legislativa, faz-se necessário adequar alguns
conceitos tanto no mencionado projeto de lei complementar quanto na
proposição ora analisada. Tal medida visa a garantir a harmonia entre
os dispositivos de ambos os projetos, para que o plano de carreira
possa vigorar sem problemas. Com esse objetivo, apresentamos, ao
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final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Sobre a observância da Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que exige seja a criação
de cargos públicos acompanhada da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos,
foi encaminhado a esta Casa Legislativa o demonstrativo de que não
implicará aumento da despesa pública com pessoal a pretendida
criação ou transformação de cargos, uma vez que outros serão
extintos.
• Quanto às emendas apresentadas pelo Governador do Estado ao

projeto, no Plenário, e encaminhadas a este relator para
conhecimento, cumpre-nos esclarecer que estas foram aproveitadas.
No que tange à alteração do quantitativo dos cargos de provimento
efetivo, foram promovidas alterações no texto do projeto e nos
quadros integrantes dos anexos, tendo em vista a necessidade de
nomeação de candidatos aprovados para o concurso realizado para
provimento de cargos do IPSEMG. No que concerne à alteração das
atribuições das carreiras das entidades de que trata o projeto em
estudo, todas as modificações propostas pelas emendas do
Governador do Estado foram aproveitadas. Também foram
aproveitadas as emendas relativas à alteração dos critérios para
lotação e relotação de cargos, à carga horária semanal de trabalho
para os servidores que ingressarem nas carreiras, por meio de
concurso público e à inclusão de algumas classes de carreiras na
tabela de correlação referente às carreiras de Auxiliar de Seguridade
Social, em virtude de provimento de cargos resultantes da aplicação
da Emenda à Constituição n° 49, de 2001.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.338/2003 na
forma do Substitutivo n° 1,a seguir apresentado.

•	 SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Previdência Social do

Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

rs



947
Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes

carreiras do Grupo de Atividades de Previdência Social do Poder
Executivo:

- Analista de Seguridade Social;
II - Técnico de Seguridade Social;
III - Auxiliar de Seguridade Social;
IV - Analista de Gestão de Seguridade Social;
V— Assistente Técnico de Seguridade Social;
VI - Auxiliar Geral de Seguridade Social.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social, Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

II - no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de

rÁ
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Minas Gerais - IPSM -, cargos das carreiras de Analista de Gestão
de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e
Auxiliar Geral de Seguridade Social.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas
por esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das
carreiras instituídas por esta lei serão definidas em regulamento,
ouvido o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI - no caso das
carreiras cujos cargos são lotados no Quadro de Pessoal do IPSEMG.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 3 0 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência das entidades
envolvidas e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termo  do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os cargos de provimento em comissão da estrutura
intermediária do IPSM, a que se refere o art. 18 da Lei n° 11.406, de
28 de janeiro de 1994, 70% (setenta por cento) serão exercidos por
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo.

§ 1° - Do percentual de cargos estabelecido no "caput" deste artigo,
um limite não inferior a 20% (vinte por cento) será exercido por
servidores ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Gestão
de Seguridade Social, de Assistente Técnico de Seguridade Social e

rÃ
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de Auxiliar Geral de Seguridade Social.

§ 2° - O cargo de provimento em comissão de Assistente, do Quadro
de Pessoal do IPSM, somente poderá ser exercido por servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras a que se refere
o § 1° deste artigo.

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Previdência Social
terão carga horária semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do
concurso público, para os cargos das carreiras de Técnico de
Seguridade Social, de Assistente Técnico de Seguridade Social e de
Analista de Gestão de Seguridade Social;

II - vinte, trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do
concurso público, para os cargos da carreira de Analista de
Seguridade Social.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 11 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Analista de Seguridade Social e de Analista de Gestão de
Seguridade Social;

II - nível intermediário e, se for o caso, habilitação legal específica,
conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de Técnico
de Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social.

§ 1 o - O CODEI definirá em ato normativo as especializações das
carreiras pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPSEMG.

§ 2 0 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

11 - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
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educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

Art. 12 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de
Seguridade Social e Auxiliar Geral de Seguridade Social.

§ 10 - Os cargos das carreiras a que se refere o "caput" serão
extintos com a vacância.

§ 2° - Poderão ser criados, por meio de lei, cargos de provimento
efetivo das carreiras de Analista de Seguridade Social, de Técnico de
Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social em
quantidade proporcional ao número e ao valor do vencimento básico
dos cargos de provimento efetivo extintos das carreiras de Auxiliar de
Seguridade Social e de Auxiliar Geral de Seguridade Social.

Art. 13— O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público

serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 14 - Concluído o concurso público e homologados os
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resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 13;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 15 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Previdência Social, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Pa a o cálculo da diferença prevista no "capuf'
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 16 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 17 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
11 - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no
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mesmo grau;

III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 18 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos
das normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 19 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 20 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 21 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou
superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
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disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única
vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 22 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso li do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 23 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere
inciso IV do "caput" do art. 13 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1 0 do art. 18 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior de
escolaridade lotados no IPSEMG na data da publicação desta lei
ficam transformados em mil seiscentos e oitenta e três cargos de
provimento efetivo de Analista de Seguridade Social, na forma da
correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos de
Advogado.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados no IPSEMG na data de publicação desta lei
transformados em novecentos e trinta e seis cargos de provimento
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efetivo de Técnico de Seguridade Social, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV;

II - ficam criados duzentos e dezessete cargos de provimento
efetivo de Técnico de Seguridade Social.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4a
série do ensino fundamental lotados no IPSEMG na data da
publicação desta lei ficam transformados em dois mil seiscentos e
vinte e três cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Seguridade
Social, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados
os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Armador;
II - vinte e seis cargos de Atendente de Enfermagem;
III - vinte e quatro cargos de Atendente de Consultório Dentário;
IV - dezenove cargos de Auxiliar de Serviços Administrativos;
V - vinte cargos de Auxiliar de Serviços Gerais;
VI - dezessete cargos de Auxiliar de Serviços Hospitalares e

Odontológicos;
VII - dois cargos de Carpinteiro;
VIII - treze cargos de Costureiro;
IX - vinte cargos de Cozinheiro;
X - onze cargos de Garçom;
Xl - quinze cargos de Motorista;
XII - quatorze cargos de Pedreiro;
XIII— setenta e seis cargos de Porteiro;
XIV —dez cargos de Servente;
XV - cinco cargos de Auxiliar de Almoxarife;
XVI - vinte cargos de Recepcionista;
XVII - vinte e sete cargos de Auxiliar de Enfermagem;
XVIII - dois cargos de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;
XIX - oito cargos de Auxiliar de Escritório;
XX - dezoito cargos de Auxiliar de Fisioterapia;
XXI - quarenta e cinco cargos de Auxiliar de Laboratório;
XXII - dois cargos de Auxiliar de Microfilmagem;
XXIII— três cargos de Bombeiro;
XXIV - um cargo de Bombeiro Hidráulico;
XXV - dois cargos de Caldeireiro;



955
XXVI - um cargo de Chaveiro;
XXVII - um cargo de Datilógrafo;
XXVIII - dois cargos de Desenhista Projetista;
XXIX - dois cargos de Eletricista;
XXX - um cargo de Eletricista de Manutenção;
XXXI - duzentos e trinta e seis cargos de Escriturário;
XXXII - um cargo de Ferramenteiro;
XXXIII - um cargo de Marceneiro;
XXXIV - nove cargos de Operador de Câmara Escura;
XXXV - treze cargos de Operador de Eletrocardiógrafo;
XXXVI - quatro cargos de Operador de Eletroencefalógrafo;
XXXVII - quatro cargos de Pintor;
XXXVIII - nove cargos de Reparador de Equipamentos e

Instalações;
XXXIX - dois cargos de Serralheiro;
XL - um cargo de Supervisor Técnico de Máquina de Escritório;
XLI - seis cargos de Técnico de Manutenção;
XLII - vinte e cinco cargos de Técnico de Prótese Dentária;
XLIII - um cargo de Técnico em Máquina de Escrever;
XLIV - um cargo de Técnico Mecânico;
XLV - quatorze cargos de Telefonista.
Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior de

escolaridade lotados no IPSM na data da publicação desta lei ficam
transformados em três cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV.

Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados no IPSM na data de publicação desta lei
transformados em oitenta e dois cargos de provimento efetivo de
Técnico de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV;

II - ficam criados doze cargos de provimento efetivo de Assistente
Técnico de Seguridade Social.

Art. 29 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
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escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 48
série do Ensino Fundamental lotados no IPSM na data da publicação
desta lei ficam transformados em quinze cargos de provimento efetivo
de Auxiliar Geral de Seguridade Social, ria forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- onze cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais;

II - quatro cargos de provimento efetivo de Motorista;
III - um cargo de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais;
IV - quatro cargos de provimento efetivo de Agente de

Administração.
Ad. 30 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 31 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades
relacionadas no ar[. 3° serão enquadrados na estrutura estabelecida
no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 32 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades
relacionadas no art. 31 será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por
meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação
do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 33 - Na ocorrência da opção prevista no art. 32, a
transformação, nos termos dos arts. 24 a 29 desta lei, do cargo
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ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1
somente se efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 34 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras instituídas por esta lei, nos termos do art. 31, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 32, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.

Art. 35 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

§ 1°O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária
de trabalho do servidor.

§ 2° - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico
a que se refere o "caput", o abono de que trata a Lei Delegada n° 38,
de 26 de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória
Complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de
2000, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 36 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 31 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 35, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data da publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.
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Art. 37— Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de

cargos de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que
trata o art. 31 somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer a tabela de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como a do decreto a que se refere o art. 36.

§ 1 ° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput' deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento de que trata o 'caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data de publicação do decreto
que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 3 0 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta:

- do Presidente do IPSEMG e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, para o posicionamento nas carreiras do
IPSEMG;

II - do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para o
posicionamento nas carreiras do IPSM.

Art. 38 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
será transformado em cargo de carreira instituída por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ j0 - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 31 e 36.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
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posicionamento a que se referem os arts. 31 e 36 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 10 e das funções
públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 39 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 32, com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 40 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1 ° - Aplica-se o disposto no "capuf' deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:

- quarenta horas, para os servidores do IPSM;
II - vinte ou trinta horas, para os servidores do IPSEMG, conforme a

situação de cada servidor na data de publicação desta lei.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 25, 28, 31, 33 e 35 da Lei n° , de de de
2004)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Previdência Social
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do Poder Executivo

1.1 - Estrutura das carreiras do IPSEMG
1. 1.1 - Auxiliar de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* - Os Gráficos do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.11.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° ,de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades

de Previdência Social do Poder Executivo
11.1 - Atribuições Gerais dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal

do IPSEMG
* - Os Gráficos no Anexo II foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.11.2004.
Anexo III

(a que se refere o § 50 do art. 38 da Lei no, de de de 2004)
Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à

Constituição n° 49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicas
Não Efetivadas do Quadro de Pessoal do IPSEMG

* - O Gráfico do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.11.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 31, 38 e 39 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Previdência Social do Poder Executivo
IV.1 - Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
* - O Gráfico do Naixo IV foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.11.2004.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 14912003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .342/2003,
que institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social e do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
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24/3/2004, o projeto foi distribuído às comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Atendendo ao disposto no art. 50 da Emenda à Constituição

Estadual n° 57, de 15/7/2003, que dispõe sobre o encaminhamento
dos projetos de lei instituindo e estruturando as carreiras dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, a
proposição em epígrafe institui e estrutura as carreiras pertencentes
ao Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e ao
Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, dos órgãos e
entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo.

Os cargos das carreiras de que trata o projeto são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades do Poder
Executivo: na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - SEDESE -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana - SEDRU -, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDE -, na Secretaria de Estado de
Turismo - SETUR -, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - SEAPA -, na Coordenadoria de Apoio e Assistência
à Pessoa Deficiente - CAADE -, na Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, no Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, na Loteria do Estado de Minas
Gerais - LEMG -, no Departamento Estadual de Telecomunicações de
Minas Gerais - DETEL-MG -, no Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e na Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.

Inicialmente, ressaltamos as alterações propostas na emenda do
Governador do Estado, encaminhadas por meio da Mensagem n° 231,
de junho de 2004, e acolhidas na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado na conclusão deste parecer. Tais alterações dizem
respeito à compreensão dos conceitos "Grupo de Atividades?' e
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"Quadro de Pessoal", comuns nos demais projetos de lei sobre
carreiras, à supressão da referência ao Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária, de que tratou o Projeto de Lei n° 1.335/2003,
que originou a Lei n° 15.303, de 2004, ao detalhamento das jornadas
de trabalho dos servidores, enfim, às modificações necessárias ao
aperfeiçoamento do texto da proposição.

As carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico
e Social são as seguintes: Auxiliar de Serviços Operacionais,
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades
Operacionais, Auxiliar de Metrologia e Qualidade, Agente de Gestão
Administrativa, Fiscal de Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão
Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Auxiliar de Gestão
e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial,
Analista de. Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão
Lotérica, Técnico de Gestão Lotérica, Analista de Gestão Lotérica,
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Assistente
Administrativo de Telecomunicações, Analista Administrativo de
Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento
Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e
Social, Auxiliar de Administração de Estádios, Assistente de
Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.

Prosseguindo na análise do projeto, verificamos que a distribuição
das carreiras em grupo de atividades é uma das diretrizes
estabelecidas pelo Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, para a elaboração
dos planos de carreiras, que terão como parâmetros,
fundamentalmente, a valorização do servidor e humanização do
serviço público, a igualdade de oportunidades, o mérito funcional e a
qualificação profissional. A avaliação periódica de desempenho
individual para fins de progressão e promoção na carreira e a
evolução do vencimento de acordo com o grau de responsabilidade e
de complexidade das atribuições do cargo também constituem
fundamentos dos planos de carreiras. Outrossim, devem ser
observados o princípio da isonomia e a irredutibilidade dos
vencimentos, nos termos do art. 37, inciso XV, da Constituição da



963
República.

A proposta de agrupamento das carreiras conforme sua área de
atuação visa obter maior mobilidade institucional, setorial e
intersetorial dos servidores efetivos na administração pública,
reduzindo a necessidade de se criarem novos cargos para atender às
demandas dos órgãos e das entidades. Consequentemente, evita-se o
aumento de despesa com pessoal.

Saliente-se que antes da elaboração do projeto de lei em exame
houve a participação de servidores no processo de discussão das
propostas para a estruturação das carreiras com os representantes
dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

Também é importante destacar que as diretrizes estabelecidas para
a elaboração dos planos de carreira constituem um novo paradigma
de gestão da administração pública estadual, cujo objetivo é a
valorização do servidor e a melhoria da eficiência na prestação de
serviços públicos.

Nesse aspecto, há que observar as normas pertinentes à matéria,
especialmente a Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Como
alguns dispositivos presentes nos planos de carreira, notadamente as
definições e as regras de concurso público, não se harmonizam com o
disposto no estatuto, o Governador do Estado enviou a esta Casa o
Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, propondo os ajustes
necessários ao Estatuto dos Funcionários Públicos. Com efeito, sendo
tal Estatuto matéria de lei complementar, por determinação
constitucional, seus dispositivos não podem ser revogados ou
excepcionados por lei ordinária.

O art. 1° do projeto estabelece as carreiras que pertencem ao Grupo
de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social dos órgãos e
entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, cujas estruturas estão definidas no Anexo 1, que o
acompanha.

As atribuições gerais dos cargos pertencentes às carreiras de que
trata a proposição estão definidas em anexo que a acompanha, e as
atribuições específicas serão definidas em regulamento.

Para a lotação dos cargos das carreiras que ora se criam será
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observado o interesse da administração, juntamente com a
anuência do órgão e das entidades envolvidas e a aprovação da
SEPLAG. Saliente-se que a mudança de lotação de cargos e a
transferência de servidores entre os órgãos e as entidades somente
serão permitidas dentro da mesma carreira, e a transferência está
condicionada à existência de vaga no órgão ou na entidade para onde
o servidor será transferido, respeitada a carga horária do cargo por ele
ocupado. Excetua-se desta regra a transferência de servidor para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Ao dispor sobre o concurso público de provas ou de provas e títulos
para o ingresso nas carreiras do Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social, a proposição prevê a exigência
dos níveis de escolaridade, o caráter eliminatório e classificatório do
concurso, o prazo de validade, o edital e requisitos para a posse.
Estabelece, ainda, que o ingresso se dará no primeiro grau do nível
inicial da carreira.

Nas carreiras estruturadas com classes de diferentes níveis de
escolaridade ou extensão de graduação, poderá ser estabelecido o
ingresso em níveis de classes diversos, correspondentes ao
respectivo nível de escolaridade exigido.

E importante observar que os níveis de escolaridade exigidos para o
ingresso nas carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social do Poder Executivo serão o intermediário e o
superior, não havendo, portanto, novos ingressos nas carreiras de
Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de Atividades
Operacionais, Auxiliar de Metrologia e Qualidade, Auxiliar em Gestão
Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico e Social e Auxiliar de Administração de
Estádios, de níveis elementar e fundamental de escolaridade,
previstas na proposição para fins de enquadramento dos atuais
servidores, conforme correlação estabelecida em anexo, que
acompanha o projeto.

Ressalte-se que nas carreiras propostas existe a possibilidade de
promoção a níveis mais elevados com base na valorização da
titulação acadêmica do servidor. Igualmente, está prevista a
possibilidade de se reduzir ou suprimir o interstício necessário e o
quantitativo de avaliações periódicas para fins de promoção e
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progressão na carreira, por meio da formação complementar ou
superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado. Esta nova regra beneficiará, principalmente, o servidor
que for enquadrado na nova carreira e que já possua formação
complementar, uma vez que pela regra atual este instrumento para
desenvolvimento na carreira não está previsto.

O projeto de lei em tela cuida, ainda, da carga horária de trabalho
dos servidores enquadrados nas novas carreiras, sendo-lhes
garantida a mesma jornada. Outrossim, também se define a carga
horária dos servidores que ingressarem nessas carreiras, após a
publicação da futura lei.

Estão previstas diretrizes que versam sobre padrão remuneratório e
posicionamento dos atuais servidores em razão da implantação da
nova carreira. Ao decidir entre a nova carreira e a antiga, o servidor
poderá optar pelos qüinqüênios ou pelo adicional de desempenho.

De fundamental importância é o enquadramento dos servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo na estrutura estabelecida
para as novas carreiras. O decreto que estabelecer as regras de
posicionamento decorrentes da enquadramento desses servidores
nos cargos das carreiras que ora se instituem deverá observar a
escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, o
tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado pela lei
e o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do referido decreto. Além disso, este
instrumento normativo ficará disponível para consulta prévia, na
página da SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias
anteriores à data de sua publicação, após notícia prévia no órgão
oficial de imprensa do Estado.

Essas medidas são oportunas e necessárias uma vez que é pacífico
o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o
enquadramento de servidor em outra carreira, diversa daquela para a
qual prestou concurso público, se caracterizado como provimento
derivado, contraria o art. 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre
o concurso público para ingresso em qualquer cargo público.

No que conceme ao detentor de função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20/7/90, aplicam-se as regras de enquadramento e
posicionamento de que trata a proposição. 0 projeto ainda dispõe
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sobre o servidor efetivado nos termos da legislação pertinente.

Para a obtenção do número de cargos das carreiras do Grupo de
Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder
Executivo, a proposição determina a transformação, a extinção e a
criação de cargos, cuja identificação será feita em decreto.

Finalmente, a situação do servidor inativo também está contemplada
no projeto em estudo, que lhe assegura o enquadramento na estrutura
das carreiras instituídas pela lei, na forma da correlação contida em
anexo, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado, levando-se
em consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

A proposição não encontra óbices jurídicos, pois atende aos
preceitos constitucionais relativos à iniciativa legislativa e à
competência da Assembléia Legislativa para deliberar sobre a
matéria.	 - -

No que tange à exigência de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro a que se refere o art. 16, 1, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, como o projeto de lei em exame não acarreta aumento de
despesa pública, inexiste ofensa ao referido dispositivo. Ademais,
existe previsão explícita da implantação dos planos de carreiras no
art. 18, "caput", da Lei n° 14.684, de 2003, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2004 e dá outras
providências.

De todo o exposto, ressaltamos que o Substitutivo n° 1, além de
consolidar as alterações propostas, aperfeiçoa o projeto quanto à
técnica legislativa e mantém uma correlação com os demais projetos
instituidores de carreiras em tramitação nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.342/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
PROJETO DE LEI N° 1.342/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. r - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras

do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do
Poder Executivo:

- Auxiliar de Serviços Operacionais;
II - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
III - Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
IV - Professor de Ensino Médio e Tecnológico;
V - Auxiliar de Atividades Operacionais;
VI - Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
VII - Agente de Gestão Administrativa;
VIII - Fiscal de Metrologia e Qualidade;
IX - Analista de Gestão Administrativa;
X - Analista de Metrologia e Qualidade;
Xl - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
XII - Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
XIII - Analista de Gestão e Registro Empresarial;
XIV - Auxiliar de Gestão Lotérica;
XV - Técnico de Gestão Lotérica;
XVI - Analista de Gestão Lotérica;
XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;
XIX - Analista Administrativo de Telecomunicações;
XX - Gestor de Telecomunicações;
XXI - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXII - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXIII - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXIV - Auxiliar de Administração de Estádios;
XXV - Assistente de Administração de Estádios;
XXVI - Analista de Administração de Estádios.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
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segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e as mesmas natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
nos quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - SEDRU -, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDE -, na Secretaria de Estado de
Turismo - SETUR -, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - SEAPA -, na Coordenadoria de Apoio e Assistência
à Pessoa Deficiente - CAADE - e na Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Serviços Operacionais;
b) Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
c) Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
II - na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG -, cargos da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico;

III - no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Atividades Operacionais;
b) Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
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c) Agente de Gestão Administrativa;
d) Fiscal de Metrologia e Qualidade;
e) Analista de Gestão Administrativa;
f) Analista de Metrologia e Qualidade;
IV - na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -,

cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
b) Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
e) Analista de Gestão e Registro Empresarial;
V - na Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG -, cargos das

carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão Lotérica;
b) Técnico de Gestão Lotérica;
c) Analista de Gestão Lotérica;
VI - no Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais - DETEL-MG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
b) Assistente Administrativo de Telecomunicações;
c) Analista Administrativo de Telecomunicações;
d) Gestor de Telecomunicações;
VII - no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - IDENE -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
b) Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
c) Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;
VIII - na Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

ADEMG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Administração de Estádios;
b) Assistente de Administração de Estádios;
c) Analista de Administração de Estádios.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas

por esta lei são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das

carreiras instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei

nos quadros de pessoal dos órgãos e entidades a que se refere o art.
30 será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos
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órgãos e das entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse
da administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a
carreira a que pertence o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8 0 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social terão carga horária semanal de trabalho de:

- trinta horas para os cargos das carreiras de Assistente de Gestão
e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e
Políticas Públicas em Desenvolvimento, Assistente Administrativo de
Telecomunicações, Analista Administrativo de Telecomunicações,
Gestor de Telecomunicações, Assistente de Administração de
Estádios e Analista de Administração de Estádios;

II - quarenta horas para os cargos das carreiras de Agente de
Gestão Administrativa, Fiscal de Metrologia e Qualidade, Analista de
Gestão Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Técnico de

' Gestão Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social e Analista de Desenvolvimento
Econômico e Social;

III - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de
concurso público, para os cargos das carreiras de Técnico de Gestão
e Registro Empresarial e Analista de Gestão e Registro Empresarial;

IV - vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital de
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concurso público, para os cargos da carreira de Professor de
Ensino Médio e Tecnológico.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 9° - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Analista de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Analista
de Gestão Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Analista
de Gestão e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica,
Analista Administrativo de Telecomunicações, Gestor de
Telecomunicações, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social
e Analista de Administração de Estádios;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para
as carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, Agente de Gestão Administrativa, Fiscal de
Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial,
Técnico de Gestão Lotérica, Assistente Administrativo de
Telecomunicações, Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social
e Assistente de Administração de Estádios.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais, Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de
Metrologia e Qualidade, Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial,
Auxiliar	de	Gestão	Lotérica,	Auxiliar	Administrativo	de
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Telecomunicações, Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e
Social e Auxiliar de Administração de Estádios.

Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público

serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 13- Concluído o concurso público e homologados os resultados,

a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;
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III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 14 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social, com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja
remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira instituída
por esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
- ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
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mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos
das normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades.

§ 2° m O posicionamento do servidor no nível para o qual for
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou
superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "capuf' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
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II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados

os casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere
inciso IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § P do art. 17 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4a
série do ensino fundamental lotados na SEDESE, na SEDE, na
SEDRU, na SEAPA, na CAADE e na UTRAMIG na data da publicação
desta lei ficam transformados em cento e noventa e cinco cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Operacionais, na forma da
correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatrocentos e noventa cargos de Agente de Administração;
II - um cargo de Agente de Serviços da Saúde;
III - um cargo de Agente do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente;
IV - vinte e quatro cargos de Telefonista;
V - seiscentos e oitenta e cinco cargos de Ajudante de Serviços

Gerais;
VI - cento e dezesseis cargos de Motorista;
VII - doze cargos de Oficial de Serviços Gerais;
VIII - sete cargos de Oficial do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente;
IX - um cargo de Oficial de Serviços de Manutenção;
X - doze cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
Xl - dois cargos de Agente de Comunicação Social;
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XII - um cargo de Agente em Comunicação Social;
XIII - quinze cargos de Agente em Agropecuária.
Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU e na SEAPA
na data da publicação desta lei transformados em novecentos e
oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de Assistente de Gestão
e Políticas Públicas em Desenvolvimento, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, previsto
no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU, na SEAPA e
na UTRAMIG na data da publicação desta lei transformados em
seiscentos e quarenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, na
forma da correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos
de Professor lotados na UTRAMIG;

II - ficam criados cento e cinqüenta e quatro cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Professor lotados na
UTRAMIG na data da publicação desta lei ficam transformados em
dez cargos de provimento efetivo de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração
:e Telefonista lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam
transformados em vinte e três cargos de provimento efetivo de Auxiliar
de Atividades Operacionais, ressalvados os seguintes cargos vagos
de provimento efetivo, que ficam extintos:

- oito cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
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II - três cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - quatro cargos de Telefonista.
Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Metrológico

lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados
em vinte cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Metrologia e
Qualidade, ressalvados trinta e quatro cargos vagos de provimento
efetivo de Agente Metrológico, que ficam extintos.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Agente de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo
lotados no IPEM na data de publicação desta lei transformados em
vinte e seis cargos de provimento efetivo de Agente de Gestão
Administrativa;

II - ficam criados treze cargos de provimento efetivo de Agente de
Gestão Administrativa.

Ad. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Metrologista
lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados
em cem cargos de provimento efetivo, de Fiscal de Metrologia e
Qualidade.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Apoio Técnico lotados no IPEM na data
de publicação desta lei transformados em dezessete cargos de
provimento efetivo de Analista de Gestão Administrativa;

II - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Administrativa.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Metrologia e Qualidade, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Metrologista e
Químico lotados no IPEM na data de publicação desta lei
transformados em doze cargos de provimento efetivo de Analista de
Metrologia e Qualidade;

11 - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista
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de Metrologia e Qualidade.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Oficial de Serviços
Gerais e Agente de Administração lotados na JUCEMG na data da
publicação desta lei ficam transformados em noventa e cinco cargos
de provimento efetivo de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- quatro cargos de Oficial de Serviços Gerais;
II - trezentos e vinte e cinco cargos de Agente de Administração.
Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Técnico de Gestão e Registro Empresarial, previstos no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo
lotados na JUCEMG na data de publicação desta lei transformados
em dezessete cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão e
Registro Empresarial;

II - ficam criados cento e trinta e três cargos de provimento efetivo
de Técnico de Gestão e Registro Empresarial.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Gestão e Registro Empresarial, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Direito Comercial lotados na JUCEMG na
data de publicação desta lei transformados em cinqüenta e seis
cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e Registro
Empresarial;

II - ficam criados dezessete cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão e Registro Empresarial.

Art. 36 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista e Oficial de Serviços Gerais lotados na LEMG na
data da publicação desta lei ficam transformados em quatro cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Gestão Lotérica, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quatro cargos de Motorista.
Art. 37 - Os cargos de provimento efetivo de Assistente

Administrativo, Assistente de Operação Lotérica, Assistente de
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Operações, Auxiliar Administrativo e Técnico Administrativo lotados
na LEMG na data da publicação desta lei ficam transformados em
oitenta cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão Lotérica,
ressalvados doze cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo, que ficam extintos.

Art. 38 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Gestão Lotérica, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Apoio Técnico lotados na LEMG na data
de publicação desta lei transformados em três cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão Lotérica;

II - ficam criados quarenta cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Lotérica.

Art. 39 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante de
Serviços Gerais, Agente de Administração e Agente de
Telecomunicações lotados no DETEL-MG na data da publicação
desta lei ficam transformados em dezessete cargos de provimento
efetivo de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, ressalvados
os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
II - onze cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
III - dezenove cargos de Agente de Administração;
IV - trinta cargos de Agente de Telecomunicações.
Art. 40 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,

Técnico Administrativo e Técnico em Telecomunicações lotados no
DETEL-MG na data da publicação desta lei ficam transformados em
cinqüenta e um cargos de provimento efetivo de Assistente
Administrativo de Telecomunicações.

Art. 41 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de Apoio
Técnico e Analista da Administração lotados no DETEL-MG na data
da publicação desta lei ficam transformados em oito cargos de
provimento efetivo de Analista Administrativo de Telecomunicações.

Art. 42 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de
Telecomunicações lotados no DETEL-MG na data da publicação
desta lei ficam transformados em treze cargos de provimento efetivo
de Gestor de Telecomunicações.
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Art. 43 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante

de Serviços Gerais e Telefonista lotados no IDENE na data da
publicação desta lei ficam transformados em três cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Desenvõlvimento Econômico e
Social, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo,
que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
II - quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
III - um cargo de Telefonista.
Art. 44 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Desenvolvimento Sócio-
Econômico lotados no IDENE na data de publicação desta lei
transformados em vinte e seis cargos de provimento efetivo de
Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;

II - fica criado um cargo de provimento efetivo de Técnico de
iDesenvolvimento Econômico e Social.

Art. 45 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Desenvolvimento Sócio-Econômico
lotados no IDENE na data de publicação desta lei transformados em
vinte e quatro cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social.

Art. 46 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração e
Telefonista lotados na ADEMG na data da publicação desta lei ficam
transformados em vinte e cinco cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Administração de Estádios, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- setenta e dois cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
11 - dezesseis cargos de Oficial de Serviços Gerais;
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III - seis cargos de Agente de Administração:
IV - dois cargos de Telefonista.
Art. 47 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e
Técnico Administrativo lotados na ADEMG na data de publicação
desta lei transformados em vinte e oito cargos de provimento efetivo
de Assistente de Administração de Estádios:

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Assistente de
Administração de Estádios.

Art. 48 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração lotados na ADEMG na data de publicação desta lei
transformados em oito cargos de provimento efetivo de Analista de
Administração de Estádios;

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Analista de
Administração de Estádios.

Art. 49 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IPEM, os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo:

- cinco cargos de Vigilante;
II - dez cargos de Agente de Administração;
III - dez cargos de Agente Fiscal.
Art. 50 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da JUCEMG, os

seguintes cargos vagos de provimento efetivo:
- vinte cargos de Ajudante de Serviços Gerais;

II - um cargo de Motorista;
III - três cargos de Telefonista.
Art. 51 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da LEMG, os

seguintes cargos vagos de provimento efetivo:
- seis cargos de Auxiliar de Serviços;

li - quatro cargos de Mecanógrafo;
III - três cargos de Recepcionista-Telefonista.
IV - um cargo de Auxiliar de Marketing;
V - dois cargos de Supervisor de Vendas;

rÀ



982
VI - dois cargos de Técnico de Contabilidade;
VII - quarenta cargos de Auxiliar de Operações.
Art. 52 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do DETEL-MG, três

cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais.
Art. 53 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IDENE, quatro

cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Administração.
Art. 54 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da ADEMG, dois

cargos vagos de provimento efetivo de Motorista.
Art. 55 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 56 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou
entidades relacionados no art. 3 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo W.

Art. 57 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou
entidades a que se referem os incisos 1, II, III, IV, V e VI do ad. 3 0 será
concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do
órgão ou da entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o 'caput" deste artigo será
de noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2 0 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 58 - Na ocorrência da opção prevista no ad. 57, a transformação
do cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no
Anexo 1, nos termos dos arts. 23 a 48 desta lei, somente se efetivará
após a vacância do cargo original.

Art. 59 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
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carreiras instituídas por esta lei, nos termos do art. 56, bem como
ao que fizer a opção de que trata o art. 57, o direito previsto no ar[.
115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 60 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 61 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 56 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 60, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data da publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1 O - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 62 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que
trata o art. 56 somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer a tabela de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como do decreto a que se refere o art. 61.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o 'caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
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posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data de publicação do decreto
que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o 'caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do titular da
Secretaria na qual o cargo de provimento efetivo estiver lotado ou à
qual estiver vinculado o órgão autônomo ou entidade e do Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 63 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
será transformado em cargo de carreira instituída por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 56 e 61.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 56 e 61 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta
com a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 64 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, apenas para fins de percepção do vencimento básico

kA



985
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 57 com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 65 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1 O - Aplica-se o disposto no "capuf' deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta, lei, forem detentores de função
pública.

§ 21 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:

- trinta horas para os servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo lotado nos órgãos e entidades a que se referem os incisos 1, VI
e VIII do art. 30;

II - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os incisos III
e VII do art. 30;

III - trinta ou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os
incisos IV e V do art. 3 0 , conforme a situação de cada servidor na data
de publicação desta lei.

§ 30 - Fica vedada a opção de que trata o art. 18 da Lei Delegada n°
38, de 26 de novembro de 1997.

Art. 66 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47,
48, 56, 58 e 60

da Lei no , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento



986
Econômico e Social

1.1 - Estrutura das Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR,
SEAPA, CAADE e UTRAMIG

1.1.1 - Auxiliar de Serviços Operacionais
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* - Os Gráficos do Anexo foram publicados na edição do 'Diário do

Legislativo" de 20.11.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4° da Lei n°, de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades

de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo
11.1 - Atribuições gerais das carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE,

SETUR, SEAPA, CAADE e UTRAMIG
11.1.1 - Auxiliar de Serviços Operacionais
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

11.1.2 - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento

Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,
financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo
e controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação,
organização, arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao
público interno e externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de
computação segundo padrões técnicos previamente definidos.
1 Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

11.1.3 - Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição, da

implantação e da supervisão de programas e planos necessários.
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Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de

atuação.
Representar o órgão ou entidade em reuniões e eventos.
Planejar ações visando o cumprimento da missão institucional da

entidade e dos órgãos abrangidos pela carreira.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e

correções necessárias, com vistas a assegurar a efetividade do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidade técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

11.2 - Atribuições gerais da carreira da UTRAMIG
11.2.1 - Professor de Ensino Médio e Tecnológico
Desempenhar as atividades relacionadas predominantemente ao

ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.

11.3 - Atribuições gerais das carreiras do IPEM
11.3.1 - Auxiliar de Atividades Operacionais
Executar, conforme instruções pormenorizadas, as atividades de

zeladoria, vigilância, portaria e conservação, conforme as
competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

Executar atividades administrativas e de apoio logístico, de menor
responsabilidade e complexidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.2 - Auxiliar de Metrologia e Qualidade
Auxiliar o Fiscal de Metrologia e Qualidade, no exercício de suas

atribuições, executando os ensaios, perícias ou exames necessários
nos instrumentos de medição, medidas materializadas ou produtos
objeto de fiscalização, conforme regulamentação técnica específica,
informando os resultados obtidos, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.3 - Agente de Gestão Administrativa
Auxiliar ou executar atividades administrativas e de apoio logístico,

conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.3.4 - Fiscal de Metrologia e Qualidade
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Exercer a defesa do consumidor, executando nas áreas da

Metrologia e Qualidade a fiscalização, a verificação metrológica e a
calibração, nos instrumentos de medição, medidas materializadas e
produtos, tanto interna quanto externamente à autarquia, nos
estabelecimentos comerciais, industriais, laboratoriais ou de outros
prestadores de serviços, tomando as medidas administrativas cabíveis
em relação a legislação vigente; acompanhar e orientar as atividades
do Agente de Metrologia e Qualidade; orientar e esclarecer os
usuários e fiscalizados em assuntos relativos a Metrologia e
Qualidade, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

11.3.5 - Analista de Gestão Administrativa
Propor, coordenar, elaborar e executar programas, projetos e

atividades administrativas, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

Desempenhar tarefas administrativas, técnicas e de apoio às
atividades jurídicas da Advocacia-Geral do Estado e da Procuradoria
da autarquia.

11.3.6 - Analista de Metrologia e Qualidade
Desempenhar atividades de apoio à direção da autarquia; de

coordenação, organização, planejamento, execução, controle e
avaliação das atribuições e responsabilidades técnicas inerentes ao
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM; e,
supervisão, orientação e treinamento de equipes de fiscalização,
conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
•coordenação.

11.4 - Atribuições gerais das carreiras da JUCEMG
11.4.1 - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial
Desempenhar atividades logísticas de apoio, de nível fundamental,

relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.4.2 - Assistente de Gestão e Registro Empresarial
Auxiliar o Analista de Gestão e Registro Empresarial no exercício de

suas atribuições, bem como desempenhar as atividades
administrativas e logísticas de apoio, de nível intermediário, relativas
ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
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11.4.3 - Analista de Gestão e Registro Empresarial
Examinar e relatar os processos submetidos ao registro público de

empresas mercantis e atividades afins, bem como desempenhar as
atividades administrativas, jurídicas e logísticas, de nível superior
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.5 - Atribuições gerais das carreiras da LEMG
1L5.1 - Auxiliar de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Auxiliar em Gestão Lotérica o desempenho

de todas as atividades de caráter básico, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do Estado de
Minas Gerais.

11.5.2 - Técnico de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Técnico em Gestão Lotérica o desempenho

de todas as atividades de caráter técnico, de nível intermediário,
relativo ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Loteria do Estado de Minas Gerais, bem como auxiliar o Analista
em Gestão Lotérica, no exercício de suas atribuições.

11.5.3 - Analista de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Analista em Gestão Lotérica, o

desempenho de todas as atividades técnicas e logísticas de nível
superior, relativas às competências constitucionais e legais a cargo da
Loteria do Estado de Minas Gerais.

11.6 - Atribuições Gerais das carreiras do DETEL
11.6.1 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações
Exercer tarefas auxiliares nas áreas de administração e engenharia

de radiodifusão e telecomunicações, bem como executar tarefas de
apoio operacional nas áreas de administração, serviços gerais e
transportes.

11.6.2 - Assistente Administrativo de Telecomunicações
Exercer atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de

administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicação.
11.6.3 - Analista Administrativo de Telecomunicações
Exercer atividades de administração gerencial voltadas ao suporte

dos projetos de desenvolvimento, coordenação, organização,
planejamento, execução, controle e avaliação de projetos e programas
nas áreas de administração, direito, ciências contábeis e econômicas
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e comunicação.

11.6.4 - Gestor de Telecomunicações
Exercer atividades de gestão, planejamento, elaboração, análise,

execução, coordenação e controle técnico de programas e projetos de
engenharia de radiodifusão e telecomunicações.

11.7 - Atribuições gerais das carreiras do IDENE
11.7.1 - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho das atividades administrativas e logísticas de apoio de

nível básico relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo do IDENE.

11.7.2 - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho de todas as atividades de nível intermediário relativas

ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do
•IDENE, bem como auxiliar o Analista em Desenvolvimento Econômico
e Social no exercício de suas atribuições.

11.7.3 - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho de todas as atividades de caráter técnico,

administrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do IDENE.

11.8 - Atribuições gerais das carreiras da ADEMG
11.8.1 - Auxiliar de Administração de Estádios
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

11.8.2 - Assistente de Administração de Estádios
Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,

financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo
e controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação,
organização, arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao
público interno e externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de
computação segundo padrões técnicos previamente definidos.
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Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,

conforme necessidade do serviço e orientação superior.
11.8.3 - Analista de Administração de Estádios
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição, da

implantação e da supervisão de programas e planos necessários.
Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de

atuação.
Representar a ADEMG em reuniões e eventos.
Planejar ações visando o cumprimento da missão institucional da

ADEMG.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e

correções necessárias, com vista a assegurar a efetividade do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidade técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 63 da Lei n o , de de de 2004)

Quantitativo dos cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e das funções públicas não efetivadas do

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social
111.1 - Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA,

CAADE e UTRAMIG
* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 20.11.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 56, 63 e 64 da Lei n°, de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social
IV.1 - Tabela de Correlação das Carreiras da SEDESE, SEDRU,

SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE e UTRAMIG
* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 20.11.2004.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.551/2004
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Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n°

1.551/2004 dispõe sobre o sistema de bônUs e de pontuação para
merecimento aos Policiais Civis e Militares, pela apreensão de armas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo
para emitir o seu parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, XV, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a diminuir os índices de criminalidade

alarmantes com que deparamos hoje. A proposição em apreço vai ao
:,encontro do anseio geral da população mineira, que clama por paz e
segurança.

E notório que no Brasil a violência ultrapassou os limites do
aceitável, se é que alguma violência o é. O poder público e a
sociedade encontram-se de mãos atadas ante o seu enraizamento e
crescimento desenfreado. Por isso, qualquer manifestação ou
iniciativa com o escopo de combatê-la se revestem de caráter
imprescindível e carregam consigo, de certo, a fidelidade e o apoio da
sociedade.

Segundo estimativas não oficiais, a quase totalidade dos homicídios
no Estado de Minas Gerais é atualmente cometida com a utilização de
armas de fogo. Temos, a reforçar essa informação, os dados
apresentados pelo Sistema Nacional de Armas, instituído pelo
Ministério da Justiça, que relatam a apreensão de 227 armas de fogo
em todo o País em 1990. Em 2003, esse número subiu para 16.545
apreensões.

O Estatuto do Desarmamento, há pouco regulamentado, tomou o
porte ilegal de arma de fogo crime inafiançável. O Estado de Minas
Gerais não tem como proibir a venda de armas, uma vez que essa é
uma competência privativa da União, mas pode dar a sua contribuição
para o desarmamento da população mineira se incentivar todo e
qualquer cidadão a se livrar de arma cuja posse detenha a qualquer
título, em troca de um bônus pecuniário a ele concedido.
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A Constituição Estadual preconiza que os servidores públicos se

sujeitarão, entre outros, ao princípio da eficiência, cabendo ao Estado
assegurar-lhes direitos que visem à melhoria de sua condição social,
da produtividade e da eficiência no serviço público.

O saudoso Hely Lopes Meirelles fala na eficiência como um dos
deveres da administração pública, definindo-o como "o que se impõe a
todo agente público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento funcional. E o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e
de seus membros".

Como mensurar essa eficiência sem mecanismos concretos de
aferição de resultados?

A aprovação do projeto em análise abrirá o precedente para a
valorização da produtividade exigida também dos agentes
responsáveis pela segurança pública, uma vez que implementa
mecanismos de pontuação por merecimento aos integrantes das
Polícias Militar e Civil, criando um critério objetivo para a avaliação de
desempenho dos agentes responsáveis pela segurança pública.

Destacamos, também, a importância do projeto no tocante ao
incentivo ao policial que atua nas ruas, longe do conforto dos
escritórios da área administrativa, ao ser-lhe concedido bônus
pecuniário por arma apreendida durante o exercício regular de suas
funções. Em face do descaso a que são submetidos os policiais, o
bônus funcionaria como um mecanismo para possibilitar qualidade de
vida mais digna a quem arrisca sua vida para nos proteger.

A iniciativa é merecedora dos mais nobres e respeitosos créditos,
razão pela qual destacamos a relevância do projeto em tramitação.

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

1.551/2004 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Olinto Godinho - Rogério

Correia.
PARECER PARA O ? TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.875/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre licenciamento provisório de veículos automotores
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para que seja examinada,
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição, em seu art. 1 0 , proíbe a Polícia Civil do Estado de

'condicionar o licenciamento anual de veículo automotor ao prévio
pagamento de multa de trânsito nas seguintes hipóteses:

a - quando houver recurso administrativo ou questionamento judicial
contra toda e qualquer multa pendente;

b - quando não tiver sido o proprietário do veículo devidamente
notificado das multas pendentes.

Para o cumprimento dessa medida e em observância ao art. 131 da
Lei Federal n° 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a
proposição prevê a criação de um documento de licenciamento
provisório, que terá validade enquanto durarem as situações descritas
anteriormente.

O projeto assegura a obtenção de certidão positiva de existência de
multas de trânsito, com efeito de negativa, ao proprietário de veículo
furtado ou roubado que tenha interposto recurso relativo a infração
cometida durante o período compreendido entre a notificação do
referido furto ou roubo do veículo e a sua recuperação.

Essa certidão será emitida pelo Departamento de Trânsito da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN-MO - e terá sua validade
vinculada ao resultado do recurso administrativo interposto contra as
multas ocorridas durante o período em que estiver sendo apurado o
furto ou o roubo do veículo e este não tiver sido encontrado.

Conforme assevera o autor na justificação, o objetivo do projeto é
apresentar solução normativa para uma questão que, embora venha
sendo levada ao Judiciário em larga escala, não traz grandes dúvidas
quanto ao mérito, pois não é possível que a administração vincule o
licenciamento de veículos ao pagamento de multas que estão sob
recurso ou que nem sequer foram objeto de notificação ao seu
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proprietário.

Extrai-se do texto da justificação, ainda, que o intuito da proposição
é dar uma interpretação de acordo com a Constituição ao texto do
Código de Trânsito Brasileiro, que exige á prévio pagamento de
multas, impostos e demais encargos incidentes sobre o veículo para
que se proceda à sua vistoria e ao seu licenciamento, uma vez que
não há que se falar na exigibilidade da multa se houver algum recurso
pendente contra ela.

Para corroborar seu ponto de vista, cita o autor da matéria aresto do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'não há exigibilidade da
multa de trânsito na pendência de recurso, o que impede seja seu
pagamento demandado pela administração pública para a renovação
da licença".

Outro objetivo da proposição, segundo seu autor, seria garantir ao
cidadão vítima de furto ou roubo de seu veículo, mediante a
comprovação de que foi interposto recurso administrativo embasado
em boletim de ocorrência, o direito de obter do DETRAN-MG certidão
positiva com efeito de negativa quanto às multas por infrações
praticadas após a ocorrência desses crimes e até que o veículo tenha
sido recuperado.

Afirma, por fim, o autor do projeto que o administrador público
estadual deve poder interpretar a norma federal à luz da Constituição
da República e que, com base nessa perspectiva, deve o Legislativo
mineiro também possibilitar-lhe a busca de soluções que não afrontem
a Carta Magna, na medida em que a própria lei oferecerá uma
sinalização clara para o agir administrativo.

O posicionamento jurisprudencial que prevalece em nossos
Pretórios realmente é o de garantir ao cidadão que tenha interposto
recurso contra a aplicação de multa de trânsito, pendente de
julgamento, ou que não tenha sido notificado de sua existência, o
direito de obter o licenciamento anual de seu veículo, conforme se
pode verificar no aresto a seguir transcrito:

"Mandado de segurança - Expedição de certificado de registro e
licenciamento de veículo - Condicionamento ao pagamento de multas
- Ausência de notificação - Recurso administrativo pendente de
julgamento - Ilegalidade. Apresenta-se ilegal a vinculação da
expedição do certificado de registro e licenciamento do veículo ao
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pagamento de multas quando não tenha sido o proprietário
notificado da infração ou exista recurso administrativo pendente de
julgamento. Rejeitada a preliminar, em reexame necessário confirma-
se a sentença, prejudicado o recurso voluntário.".

(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processo n°
1.0024.02.878738-0/001. Relator: Desembargador Kildare Carvalho.
Data do acórdão: 16/9/2004. Data da publicação: 8/10/2004.).

Entretanto, particularmente no caso de ter havido prévia notificação
da infração de trânsito, a jurisprudência não é uníssona. Existem
decisões, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que
entendem que, nesse caso, não há como se obter o licenciamento do
veículo sem a comprovação do pagamento da multa. Vejamos recente
decisão daquele Pretório:

"Administrativo. Licenciamento de veículo. Pagamento de multas.
Prévia notificação. Não comprovação. Súmula n° 1 27/STJ.

1. 'E ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao
pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado' (Súmula n°
1 27/STJ).

2. Havendo prévia notificação de infração de trânsito, não há como
se obter o licenciamento do veículo, sem a comprovação do devido
pagamento, nos termos do art. 131, § 20 , da Lei n° 9.503/97.

3. Recurso especial improvido.".
(Superior Tribunal de Justiça. RESP 620360/RJ; Recurso Especial

n° 2003/02355214-4 Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Orgão
julgador: Segunda Turma. Data do julgamento 11/5/2004. Data da
publicação/fonte: DJ 14/6/2004, p. 00212. Grifo nosso).

E oportuno transcrever o teor do art. 131, § 20, da Lei n° 9.503, de
1997:

"Art. 131 - O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e
especificações estabelecidas pelo CONTRAN.

!
• § 2° - O veículo somente será considerado licenciado estando

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

Verifica-se, assim, que o debate que se trava em nossos Tribunais
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gira em tomo do alcance da norma contida no § 20, uma vez que,
de uma interpretação literal desse dispositivo, resultaria a conclusão
de que o licenciamento do veículo somente poderia ocorrer se as
multas de trânsito estivessem quitadas.

Como já se expôs, as decisões judiciais têm buscado, em maior ou
menor grau, amenizar o rigor dessa norma, embora não tenha havido,
ainda, um consenso entre os Tribunais.

O ideal seria o legislador afastar essa incerteza jurídica mediante a
incorporação, em lei, do entendimento jurisprudencial prevalecente.
Essa prática, aliás, não raramente vem ocorrendo no âmbito da União.

No caso apresentado, o que se observa é justamente isto: o autor da
proposição pretende incorporar, em lei estadual, a exegese que
alguns Tribunais têm dado ao art. 131, § 2°, da Lei Federal n° 9.503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .875/2004 com
a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°- .....................

- houver recurso administrativo e o órgão competente não tiver se
pronunciado no prazo legal;".

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Olinto

Godinho - Arlen Santiago.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°1 APRESENTADO EM

PLENÁRIO EM 20 TURNO AO PROJETO DE LEI N°311/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise

disciplina a utilização de câmeras de vídeo, como medida de
segurança, em bens de domínio público do Estado, tais como
presídios, escolas e rodovias.

O projeto foi aprovado em 1° turno com as Emendas n
o
s 1 a 4 e

retornou à Comissão de Segurança Pública, onde recebeu parecer de
20 turno pela aprovação, com as Emendas nos  a 6 ao vencido no 1°
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turno.

A proposição foi encaminhada ao Plenário para discussão e votação
em 2° turno. Na fase de discussão, foi apresentado pelo autor o
Substitutivo n° 1, contendo matéria nova; referendado por Acordo de
Lideres.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido
parecer sobre o Substitutivo n° 1 apresentado em Plenário.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a utilização de câmeras de

vídeo, como medida de segurança, em bens de domínio público do
Estado, tais como presídios, escolas e rodovias.

O combate à violência tem sido o clamor generalizado da sociedade,
que anseia ver combinados investimentos em políticas sociais com
medidas mais efetivas de prevenção e repressão.

O monitoramento por imagens dos bens públicos de uso comum do
povo assegura a prevenção por intimidar ações delituosas, além de
auxiliar os procedimentos repressivos, porque facilita o
reconhecimento dos autores e possibilita um mapeamento de áreas
mais vulneráveis.

A utilização de câmeras de vídeo para gravação de imagens dos
bens públicos de uso comum do povo presta-se à proteção dos
cidadãos usuários de serviços e de bens públicos e ainda à vigilância
patrimonial das intituições públicas.

No entendimento da Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com
relação aos bens de uso comum e de uso especial não existe
diferença de regime jurídico, pois ambos estão destinados a fins
públicos; essa destinação pode ser inerente à própria natureza dos
bens (como ocorre com os rios, estradas, praças, ruas) ou pode
decorrer da vontade do poder público, que afeta determinado bem ao
uso da administração para a realização da atividade que vai beneficiar
a coletividade, direta ou indiretamente. (Dl PIETRO, Maria Sylvia
Zanella, Ed. Atlas S.A., 2001:531.)

A intenção do autor é regulamentar o uso de câmeras, para que os
cidadãos não sejam submetidos a abusos e constrangimentos.

Com o propósito de contribuir para o aprimoramento do projeto,
julgamos serem necessários alguns ajustes.

Para tanto, apresentamos três emendas. A primeira visa a suprimir o

ri
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art. 7° e o § 2° do art. 90 do Substitutivo, por entendermos serem
desnecessários.

A segunda emenda tem por objetivo acrescentar ao "caput" do art. 91
a expressão "de acordo com a legislação vigente".

A terceira emenda visa a dar aos outros Poderes do Estado, o
Judiciário e o Legislativo, o mesmo tratamento dado ao Executivo, ou
seja, a não-aplicação do disposto nos arts. 50, 60 e 100, quando o
sistema de monitoramento for gerenciado por esses Poderes.

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

311/2003 no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 apresentado em
Plenário, com as seguintes Emendas n

o
s 4 a 6.

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 70 e o § 20 do art. 9° do Substitutivo n° 1,

renumerando-se os demais.
EMENDA N°5

Acrescente-se ao final do "caput' do art. 9 0 do Substitutivo n° 1 a
seguinte expressão "de acordo com a legislação vigente".

EMENDA N°3
Substitua-se, no art. 11 do Substitutivo n° 1, a expressão "pelo

próprio Poder Executivo" pela expressão "pelos Poderes do Estado".
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Olinto Godinho.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/1112004, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Vitória

Pinto Ribeiro, ocorrido em 16/11/2004, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE

2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
255/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 25512004, do Instituto Estrada
Real-FIEMG, sugere a criação e a implantação de um sistema de
coleta e avaliação de dados estatísticos do turismo, sob a
responsabilidade da Fundação João Pinheiro, com o objetivo de medir
o desempenho do Programa Estrada Real, levando em conta a
demanda e a oferta de equipamentos e atrativos, o fluxo turístico e a
geração de emprego e renda nos municípios mineiros que compõem o
circuito da Estrada Real.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 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 1,
pretende seja criado um sistema de coleta e avaliação de dados
estatísticos do turismo na Estrada Real, tendo a implantação e
condução sob responsabilidade da Fundação João Pinheiro, com o
objetivo de medir o desempenho do Programa, levando em conta a
demanda e a oferta de equipamentos e atrativos turísticos, o fluxo de
turistas e a geração de emprego e renda nos municípios que
compõem a Estrada Real, medida esta que se dará por meio da
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criação de nova ação no Programa Estruturador n° 217 - Estrada
Real.

Esta proposta é pertinente tendo em vista que não há ainda no
âmbito do Poder Público Estadual um sistema eficiente de avaliação
de dados estatísticos do turismo que possam mostrar os seus reflexos
no desenvolvimento do Estado.

O Programa Estrada Real já está em fase adiantada de execução e
é importante que a criação desse sistema de avaliação se dê nesta
nova fase, pois os resultados decorrentes das ações nele
implementadas já podem ser objetos de avaliação, por meio de
pesquisas e levantamentos de dados estatísticos que darão subsídios
ao Poder Executivo para a correta condução e continuidade desse
projeto estruturador.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 255/2004, na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No anexo li dos programas estruturadores fica criada a seguinte
ação, no Programa n° 217 - Estrada Real -, inserida entre as ações
constantes no anexo 1:

Criação e implantação de sistema de coleta e avaliação de dados
estatísticos do turismo na Estrada Real.

UNIDADE 1411 - Secretaria de Estado de Turismo
P... - Criação e implantação de sistema de coleta e avaliação de

dados estatísticos do turismo na Estrada Real.
Finalidade: medir o desempenho do Programa Estrada Real,

levando em conta os dados estatísticos relacionados à demanda e à
oferta de equipamentos e atrativos turísticos, o fluxo de turistas e a
geração de emprego e renda nos municípios que compõem o circuito
da Estrada Real, visando dar subsídios ao Poder Executivo para a
correta condução do Programa e da sua política de desenvolvimento
do Estado.

Justificação: Ainda não há no Estado um sistema eficiente de coleta
e avaliação de dados estatísticos do turismo, em especial dados
referentes às ações implementadas no Programa Estrada Real; e, em
razão da necessidade de se fazer uma correta avaliação de
desempenho do Programa, é fundamental a criação desse sistema.

rÃ,
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Produto: sistema de coleta e avaliação de dados estatísticos do

turismo
Unidade de Medida: pesquisa e estudo elaborado.
Meta: 1 sistema.
Financeiro 2005: R$30.000,00 (Deduzindo-se da Ação P 204 -

Fornecimento de mata-burros).
Financeiro 2006-2007: R$60.000,00 (Deduzindo-se da Ação P 204 -

Fornecimento de mata-burros).
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto

Godinho.
• PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

276/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 276/2004, da Comissão de

Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e Financiamento,
propõe a inclusão de dotação orçamentária ou a utilização de outra
fonte de recursos para a formação de mão-de-obra especializada na
conservação e na restauração de bens culturais; e formação de
artistas, por meio de cursos e escolas de arte, através da Secretaria
de Estado da Cultura e IEPHA.

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
Educação, Cultura e Turismo, sugere que o Estado destine no
orçamento dotação específica para a formação de especialistas em
conservação de bens culturais e de artistas.

rÃ
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Em âmbito estadual, excluídas as atividades restritas ao meio

acadêmico, as ações de caráter permanente voltadas à formação e ao
aperfeiçoamento de profissionais nas áreas cultural e artística se
restringem aos cursos oferecidos pela Fundação de Arte de Ouro
Preto e pela Fundação Clóvis Salgado. Não obstante a reconhecida
excelência dessas instituições, entendemos que as políticas públicas
voltadas à formação profissional na área cultural precisam ser
descentralizadas, alcançando as diversas regiões do Estado.

Em razão da semelhança da proposta em estudo com a Proposta de
Ação Legislativa n° 280/2004, consideramos que a emenda
apresentada para atendimento a esta supre satisfatoriamente o teor
daquela, pelo que entendemos já atendida a Proposta de Ação
Legislativa n° 27612004.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 276/2004.
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°

279/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 279/2004, da Comissão de

Representação do Fórum Técnico Cultura: Política e Financiamento,
sugere a ampliação do sistema de troca de notas fiscais por cupons
de sorteio, constante no Programa de Educação Fiscal - PROEFE -,
em vigor no Estado, possibilitando que as notas sejam trocadas
também por ingressos, para o consumo da produção cultural
(espetáculos, "shows", exposições), devendo ser as notas
reembolsadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, no valor dos
ingressos.

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
Educação, Cultura e Turismo, propõe que o Programa de Educação
Fiscal, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Fazenda em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação, inclua entre suas
ações estratégicas a troca de notas fiscais por ingressos de
apresentações culturais.

O Programa PROEFE busca maximizar a participação social, pelo
cumprimento das obrigações tributárias e incentivar os cidadãos a
acompanhar a aplicação dos recursos públicos, sensibilizar o público-
alvo para a função socioeconômica do tributo e favorecer o aumento
de recursos para a atuação governamental no atendimento às
necessidades da população.

Dessa forma, consideramos plenamente de acordo com os objetivos
do referido programa a inclusão da possibilidade da troca de notas
fiscais também por ingressos para o consumo da produção cultural,
tendo em vista a viabilização concomitante das ações de combate à
sonegação fiscal, de conscientização do cidadão à respeito da
importância social do tributo e de fortalecimento da produção cultural
em nosso Estado.

Assim, entendemos que o atendimento da proposta em análise deva
dar-se por meio da ampliação da finalidade da Ação P892 "Educação
Fiscal - Um Pressuposto para a Cidadania", vinculada ao Programa
0210 - Modernização da Receita Estadual. Não serão estimados
valores para custeio da ação nesse novo escopo, por considerarmos
que as despesas iniciais serão compensadas pelo incremento na
arrecadação de tributos. A ampliação da finalidade da ação existente
tem, portanto, o objetivo precípuo de instituir a citada estratégia no
instrumento de planejamento estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 27912004 na forma da emenda redigida a seguir.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Dê-se à finalidade da Ação P892 "Educação Fiscal - Um
Pressuposto para a Cidadania", vinculada ao Programa 0210 -
Modernização da Receita Estadual, Anexo II, aseguinte redação:

"P892 - Educação Fiscal - Um pressuposto para a cidadania
Finalidade: desenvolver e institucionalizar a educação fiscal em

Minas Gerais, estimulando a troca de notas fiscais por ingressos em
espetáculos culturais como estratégia de conscientização do cidadão
para a função social do tributo e incremento na arrecadação tributária.

Justificação: Alteração da finalidade da ação, com vistas a dinamizar
o consumo da produção cultural e contribuir para o desenvolvimento
das fontes de receita do Estado.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

288/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 288/2004, da Prefeitura Municipal

de Almenara, sugere a renegociação da concessão da COPASA em
Almenara apenas após ampla consulta à sociedade, para identificar
prioridades, de forma a evitar intervenções na empresa com
finalidades eleitoreiras.

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 de
Saúde e Habitação, pretende a alteração da negociação entre a

ri
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COPASA e a Prefeitura de Almenara, após ampla consulta à
sociedade, procurando-se identificar prioridades, evitadas as decisões
políticas de fundo eleitoreiro.

A proposta em tela aborda questão específica da cidade de
Almenara e, como tal, não se insere no contexto do PPAG. A consulta
sugerida, a ser feita de forma abrangente naquela comunidade,
requereria prazo mais longo que o tempo disponível, tendo em vista
que o mandato do atual Prefeito termina no final deste ano, a menos
de dois meses.

Por outro lado, o proponente é o Vice-Prefeito eleito para o próximo
mandato, o que nos autoriza a concluir que a pesquisa poderá ser
encaminhada pelo próprio proponente ao novo Chefe do Executivo
'local, seu companheiro de chapa, a ser empossado em janeiro de
2005.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 288/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.

ii André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria
Olívia.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
296/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 296/2004, da Creche Lar dos
Meninos São Domingos sugere a destinação de recursos
orçamentários para a ampliação de equipes do Programa de Saúde
da Família - PSF -, com assistentes sociais, enfermeiras e outros
profissionais, como psiquiatras.
'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 -

rs
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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 de
Saúde e Habitação, pretende a previsão de recursos orçamentários
para as atividades de PSF do Estado, bem como a sua diversificação,
com a contratação de profissionais especializados da área de saúde,
alterando-se o Programa Estruturador n° 0520 - Saúde em Casa.

A proposta de ação legislativa aborda o objetivo principal do Projeto
Saúde em Casa do PPAG, ou seja, o reforço orçamentário ao PSF.
Entendemos que a proposta é pertinente, uma vez que o Estado deve
intervir positiva e continuadamente nas ações preventivas da área de
saúde, mantendo as ações de saúde da família como um dos pilares
de sua atuação no setor.

O Programa de Saúde da Família, criado pelo Ministério da Saúde
no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -, é uma das iniciativas
mais eficazes na prevenção e na manutenção da saúde da população.
E, por sua vez, as ações de prevenção e manutenção são as de maior
impacto para a saúde pública, visto que evitam o adoecimento e suas
conseqüências pessoais, operacionais e econômicas.

Em vista da importância do PSF, o projeto de revisão do PPAG já
previu na ação P335 o aumento do número de incentivos mensais a
serem pagos às equipes de PSF no Estado, com a meta de 2.500
incentivos para o ano de 2005. A programação do projeto original
previa 600 incentivos para o período 2005-2007. Isso significa que o
conteúdo orçamentário da proposta já está contemplado no Projeto de
Lei n° 1.893/2004; mas a proposta em exame aborda também o
aspecto da interdisciplinaridade na composição das equipes de saúde
da família, com vistas à sua qualificação. A instituição proponente tala
na contratação de assistentes sociais, enfermeiros, além de outros
profissionais, como psiquiatras. Considerando-se que as equipes de
PSF já têm enfermeiros, entendemos ser importante a inclusão do
profissional de assistência social no objetivo do programa, uma vez
que a natureza domiciliar do trabalho aponta para a necessidade
desse tipo de atuação.

Assim sendo, acatamos a sugestão em tela, apresentando, ao final
deste parecer, emenda que altera o objetivo da Ação P335, de forma
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a contemplar a inserção de profissionais da área de assistência
social nas equipes de saúde da família.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 296/2004 na forma da emenda a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se à finalidade da
Ação P335, do Programa 0520 - Saúde em Casa - a seguinte
redação, inserindo-a entre as ações alteradas do Anexo 1:

"P335 - Saúde em Casa
Finalidade: contribuir para a sustentabilidade financeira dos

municípios na implantação das equipes do Programa de Saúde da
Família - PSF -, e incentivar a contratação de profissionais da área de
assistência social para a sua composição.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Maria Olívia - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

302/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 30212004, da Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG - e do
Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima, sugere a inclusão, no
Programa de Regionalização da Assistência à Saúde, do princípio da
humanização do atendimento.

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

10/1112004, 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.



1009
A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho

Saúde e Habitação, pretende que o princípio da humanização do
atendimento seja observado no Programa n° 0509 - Regionalização da
Assistência à Saúde.

A par da quantificação das metas, o PPAG estabelece também, em
termos conceituais, os objetivos a serem alcançados. A sugestão
apresentada é, então, pertinente à qualificação do objetivo do
Programa de Regionalização da Assistência à Saúde e pode ser nele
incorporada.

Sendo a humanização no atendimento um fator de substancial
importância no processo de recuperação da saúde, julgamos
conveniente acatar a sugestão apresentada, incorporando-a ao
objetivo programático.

Para tanto, oferecemos emenda, alteradora do Anexo II do projeto
em apreciação, que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 302/2004 com a emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se ao objetivo do
Programa n° 509 - Regionalização da Assistência à Saúde - a
seguinte redação, inserindo-o entre os programas alterados:

"PROGRAMA: 0509 - REGIONALIZAÇAO DA ASSISTÊNCIA A
SAÚDE

Objetivo: adequar a oferta de serviço à demanda de saúde da
população, por região assistencial, observado o princípio da
humanização do atendimento e possibilitado o atendimento ao
cidadão o mais próximo possível de seu município de residência, de
acordo com o Plano Diretor de Regionalização - POR."

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

Olívia.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

331/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 331/2004, da Pastoral do Menor
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Regional Leste II, do Circo de Todo Mundo, da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Belo Horizonte, sugere a cooperação financeira com
os municípios para a implantação de programas de atendimento às
famílias de crianças e adolescentes abrigados.

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° 1.89312004, 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 tela, apresentada no Grupo de Trabalho n° 3 -
Segurança e Inclusão Social -, pretende que se destinem recursos, no
âmbito do Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas" (Programa 0622), para a cooperação financeira com
os municípios, com vistas à implantação de programas de
atendimento às famílias de crianças e adolescentes abrigados.

A Ação P359 "Centros de Atenção Especializada de Assistência
Social", incluída no referido Projeto Estruturador pelo projeto de lei de
revisão do PPAG, tem por finalidade garantir o atendimento a famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. As medidas de
proteção, disciplinadas e discriminadas, respectivamente, nos arts. 98
e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei Federal n°
8.069, de 13/7/90, destinam-se às crianças e aos adolescentes que
tiveram seus direitos ameaçados ou violados pela sociedade, pelo
Estado, por seus pais ou responsável ou em razão da própria conduta,
e, nesses casos, são aplicadas pelos conselhos tutelares, isolada ou
cumulativamente. O abrigo em entidade é uma das medidas de
proteção previstas pelo ECA, que não implica privação de liberdade,
mas em uma medida provisória e excepcional, de retirada da criança e
do adolescente do ambiente familiar ou comunitário, que se constitua
em grave ameaça ou violação a seus direitos.
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Entende-se, assim, que as famílias que têm crianças ou

adolescentes abrigados, encontram-se, de alguma forma, em situação
de risco, razão pela qual estão separadas de seus filhos. Assim, em
atenção a um princípio fundamental do ECA, de respeito e incentivo à
convivência familiar e comunitária, o poder público deve implementar
políticas destinadas à proteção e à promoção dessas famílias, a fim
de que sejam retiradas da situação de vulnerabilidade em que se
encontram. Segundo esse princípio, o lugar mais adequado para o
desenvolvimento das crianças e adolescentes é a família, que,
juntamente com a comunidade e o Estado, deve assumir a
responsabilidade pela efetivação de seus direitos. A falta de recursos
materiais não pode ser justificativa para a retirada das crianças do
convívio familiar; cabe ao poder público, entretanto, a obrigação de
ajudar a família no cumprimento de seus deveres, o que se faz com a
implementação de políticas públicas direcionadas a esse fim.

Justifica-se, com isso, a apresentação de emenda ao projeto de lei
de revisão do PPAG, com vistas a alterar a denominação, a finalidade,
as metas e o financeiro da Ação P359 "Centros de Atenção
Especializada de Assistência Social", do Projeto Estruturador
"inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 0622),
incorporando, especificamente, o atendimento a famílias de crianças e
adolescentes abrigados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 331/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

No Anexo 1 - Programas incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, altere-se a Ação P359 "Centros de
Atenção Especializada de Assistência Social", incluída no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social

Finalidade: apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, com
vistas à viabilização do atendimento socioassistencial a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo-se aquelas que

rÀ
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tenham criança ou adolescente abrigado, e à potencialização da
rede local de proteção social.

Produto: município apoiado
• Unidade de medida: município
Meta 2005:13
Financeiro 2005: R$547.034,00
Meta 2006-2007: 26
Financeiro 2006-2007: R$1.094.068,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante da aglutinação das

ações "Equipe de Agentes Sociais" e "Núcleo de Apoio à Família" e
visa a apoiar os municípios no atendimento a indivíduos e famílias em
situação de vulnerabilidade social. A alteração se justifica pela
inclusão do atendimento específico a famílias com criança e
adolescente abrigado, bem como ao aumento dos recursos e
ampliação das metas.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P359 "Centros de Atenção Especializada de
Assistência Social", incluída no Programa 0622 "Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social

Finalidade: apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, com
vistas à viabilização do atendimento socioassistencial a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo-se aquelas que
tenham criança ou adolescente abrigado, e à potencialização da rede
local de proteção social.

Produto: município apoiado
Unidade de medida: município

.Meta 2005: 13
Financeiro 2005: R$547.034,00
Meta 2006-2007: 26
Financeiro 2006-2007: R$-1.094.068,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante da aglutinação das

ações "Equipe de Agentes Sociais" e "Núcleo de Apoio à Família" e
visa a apoiar os municípios no atendimento a indivíduos e famílias em
situação de vulnerabilidade social. A alteração se justifica pela
inclusão do atendimento específico a famílias com criança e



1013
adolescente abrigado, bem como ao aumento dos recursos e
ampliação das metas.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-Burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros

Meta 2005: 3.927
Financeiro 2005: R$4.800.000,00
Meta 2006-2007: 4.582
Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: Anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P359, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

339/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 339/2004, do Fórum Mineiro de

Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social de
Belo Horizonte, da Frente de Defesa - DCA, do Conselho Regional de
Serviço Social e da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo
Horizonte, sugere o aumento do aporte financeiro para o co-
financiamento das ações de atenção ao idoso e da municipalização
dos serviços 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

rÀ
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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
pretende, por meio de alterações no Programa 0285 - Proteção e
Amparo aos Idosos - que integra o Programa Estruturador ri0
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, promover o maior aporte
de recursos financeiros para o atendimento de pessoas situadas na
faixa etária mais elevada.

As mudanças na distribuição por faixa etária na população brasileira,
acentuadas nas duas últimas décadas, indicam a necessidade de se
repensarem prioridades nas políticas públicas. O envelhecimento da
população, fenômeno bastante significativo em países como o Brasil,
por exemplo, traz como conseqüência uma série de novas demandas
para a administração, que vão desde a adequação arquitetônica de
prédios e vias públicas até o atendimento e a internação daqueles que
não dispõem de condições individuais ou familiares para se manterem
por si sós.

O reconhecimento desta realidade por parte do Governo do Estado
manifesta-se na proposta de revisão do PPAG, em que se pretende o
aumento da ordem de 50% no número de idosos atendidos.
Entretanto, consideramos necessária a inclusão de uma ação com o
objetivo de dar apoio à municipalização desse atendimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa ri° 33912004 na forma da emenda a seguir apresentada
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004

Inclua-se no Anexo 1 a seguinte ação:
Apoio à municipalização dos serviços de atenção ao idoso

produto: município assistido
unidade de medida: convênios firmados
finalidade : apoiar tecnicamente os municípios na implantação de

centros municipais de atendimento aos idosos carentes
meta 2005 : 60
financeiro 2005: R$ 300.000,00
meta 2006-2007: 120

rÀ
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financeiro 2006-2007: R$ 600.000,00"
e no Anexo II, no Projeto Estruturador Melhoria e Ampliação dos

Serviços Públicos, no Programa P 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas , a seguinte ação:

Apoio à municipalização dos serviços de atenção ao idoso
produto: município assistido
unidade de medida: convênios firmados
finalidade : apoiar tecnicamente os municípios na implantação de

centros municipais de atendimento aos idosos carentes
meta 2005 : 60
financeiro 2005: R$ 300.000,00
meta 2006-2007: 120
financeiro 2006-2007: R$ 600.000,00"
deduzindo-se os montantes da Ação P204 "fornecimento de mata-

burros", do Programa P0155 "melhoria da infra-estrutura dos acessos
viários".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Olinto Godinho, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

351/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 351/2004, do Instituto Mineiro de

Agropecuária, por seu representante João Nelson Rios, sugere a
alocação de maior volume de recursos para a realização de
certificação de origem e qualidade dos cafés produzidos no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10111/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.89312004, 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
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de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 4,
pretende aumentar o volume de recursos de R$10.000,00, previsto na
ação P373 - Certificação de Origem e Qualidade de Café Verde,
incluída no Programa Estruturador n° 407 - AGROMINAS: Agregação
de Valor e Diversificação de Café, para R$1.000.000,00 no ano de
2005.

O selo CERTICAFÉ foi criado pelo IMA na legislatura passada. No
entanto, ainda não foi implementado. Os valores previstos para a sua
implantação no período de 2005 a 2007 são insuficientes para a
execução das metas físicas. Portanto, há a necessidade de elevação
ou remanejamento dos valores. Para tanto, apresentamos a emenda a
seguir, redistribuindo os recursos predefinidos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 351/2004 na forma da emenda a seguir.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Altere-se o valor financeiro estabelecido para o ano de 2005 na
Ação P373 - Certificação de Origem e Qualidade de Café Verde, do
Projeto Estruturador 407 - AGROMINAS - Agregação de Valor e
Diversificação de Café, dos anexos da Proposta de Revisão do PPAG,
contida no Projeto de Lei n° 1 .893/2004, para R$1 50.000,00, e altere-
se o valor financeiro para o mesmo ano da Ação P 0629 - Criação do
Centro de Referência do Agronegócio do Café de Minas Gerais, do
Programa 0407 - AGROMINAS: Agregação de Valor e Diversificação
de Café, para R$145.000,00.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

352/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 35212004, da FETAEMG,

apresentada por Maria Rita Fernandes, sugere a inclusão, no projeto
AGROMINAS, de ações que fortaleçam a agricultura familiar na
cadeia produtiva do café.
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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. 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 incluir ações que fortaleçam a agricultura familiar na cadeira
produtiva do café.

A cafeicultura é praticada por aproximadamente 90.000 produtores
rurais mineiros, em 697 municípios. Da produção, 70% originam-se de
propriedades com menos de 1 Oha, gerenciadas por agricultores
familiares.

No Programa Estruturador AGROMINAS n° 407 não há uma ação
especificamente voltada para a agricultura familiar. Assim, a
proposição de iniciativa popular é pertinente, tendo em vista a
importância desse segmento na cafeicultura.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 352/2004 na forma da emenda a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004

Dê-se a Ação P486 - Transferência e Difusão de Tecnologia, do
Projeto Estruturador 0407 - AGROMINAS: Agregação de valor e
diversificação de café, nos Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do
PPAG contida no Projeto de Lei n° 1.893/2004, o nome e a finalidade
seguinte:

"P486 - Transferência e Difusão de Tecnologia na Cafeicultura

Finalidade: difundir e transferir aos cafeicultores conhecimentos,
tecnologia e processo, utilizando metodologia participativa, métodos
apropriados de extensão para mudança de comportamento e
habilidades visando a atingir os objetivos do programa, com especial

rÁ'
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atenção para a agricultura familiar.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

353 E 380/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa n°5 353 e 380/2004, da Prefeitura

de Almenara, por seu representante Júlio Mares (vice-prefeito eleito) e
da Câmara Municipal de Felixburgo, por seu representante Zenóbio
Félix Ferreira, sugerem a implementação dos comitês de bacia do
Estado, em especial a criação de um comitê para o desenvolvimento
sustentável da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha.

Publicadas no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e

10111/2004, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe
sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essa sugestão
foi encaminhada à Comissão de Participação Popular como proposta
de ação legislativa, para apreciação.

As propostas apresentadas no Grupo de Trabalho n° 4 tratam da
criação e implementação de comitês de bacia hidrográficas no Estado.
No Programa 75 - Gestão de Recursos Hídricos - está prevista a ação
P164 "Revitalização sustentável das bacias hidrográficas", destinada a
implementar e consolidar a gestão participativa das águas nas bacias
hidrográficas, tendo como estratégia a recuperação e a preservação
de sua qualidade, com estreita articulação com a Agência Nacional
das Aguas - ANA. Essa ação tem como indicador "número de comitês
apoiados".

Para a bacia do rio São Francisco foi criado um projeto estruturador
específico, devido a sua relevância no cenário dos recursos hídricos
de Minas Gerais. 0 rio Jequitinhonha, por sua importância
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socioeconômica e ambiental, e por estar inserido numa região
com baixo desenvolvimento humano, também merece um tratamento
diferenciado. A gestão dos recursos hídricos por um comitê de bacia é
reconhecidamente um instrumento eficaz no planejamento e no
desenvolvimento sustentável das regiões sob sua interferência.

Diante do exposto acatamos a sugestão dos proponentes, e
apresentamos, a seguir, uma emenda incluindo uma ação no
Programa 75, que atende às duas propostas em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa n
o
s 353 e 380/2004, na forma da emenda a seguir

apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Anexo 1 do PI- n° 1.893/2004, no Programa n° 75 -
Gestão de recursos hídricos, a seguinte ação e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da ação P 49 - Apoio financeiro aos
municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura,
integrante do Programa 36, os valores de R$ 50.000,00, no ano de
2005, e R$ 100.000,00 no período de 2006-2007:

"Unidade: 2241 Instituto Mineiro De Gestão Das Aguas

P ...... - Comitê de bacia do rio Jequitinhonha
Finalidade: apoiar a implementação e a consolidação da gestão

participativa das águas na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, por
meio do seu comitê de bacia hidrográfica e estreita articulação com a
Agência Nacional das Aguas - ANA.

Produto: Comitê implantado
Unidade de Medida: percentual

Meta 2005	Financeiro	Meta	Financeiro
2005	2006-2007	2006-2007

50%	50.000	50%	100.000"
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

360, 362 E 36412004
Comissão de Participação Popular
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Relatório

As Propostas de Ação Legislativa n°5 360, 362 e 364/2004, da
Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF -, por seu
representante João Paulo M. R. Sarmento, sugerem: a criação do
programa estadual de floresta, nos moldes do Programa Nacional de
Floresta - PNF -, a criação, a estruturação e o desenvolvimento de
programa de uso múltiplo de florestas (produção de mel, madeira
serrada, produtos não madeireiros, madeira para construção civil,
entre outras) e a criação de programa de certificação de florestas, com
vistas à melhoria da qualidade dos produtos florestais e à agregação
de valor aos produtos e subprodutos florestais do Estado.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vêm as
propostas 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.

As propostas apresentadas no Grupo de Trabalho n° 4, se
relacionam entre si quanto ao objeto, visto que um Plano Estadual de
Florestas deverá conter medidas de estímulo ao uso múltiplo das
florestas e a adoção de um selo para a certificação dos produtos e dos
subprodutos florestais.

O Estado não possui um plano diretor de longo prazo para o
desenvolvimento sustentado do setor de base florestal. Na União; foi
recentemente aprovado e divulgado, o PNF para dar suporte às ações
de incremento da produtividade e da qualidade florestal, aliando estes
atributos à preservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

Dessa forma faz-se importante dotar o Estado de um instrumento de
gestão florestal em harmonia com a política desenvolvida pela poder
central, para a resolução de graves problemas existentes em Minas
Gerais como observou a Comissão Especial de Silvicultura, a exemplo
do "Apagão Florestal". Vale citar que 7% do PIB estadual é

rÀ
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diretamente vinculado ao setor de base florestal.

Apresentamos, a seguir, uma emenda incluindo uma ação no
Programa Estruturador 134, que atende às duas propostas em
comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa n
o
s 360, 362 e 364, na forma da emenda a seguir

apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Programa Estruturador 0134 - Gestão ambiental MG
Século XXI, nos Anexos 1 e II, a seguinte ação, e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da ação P 049 - Apoio Financeiro
aos Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura, integrante do Programa 036, os valores de AS 20.000,00,
no ano de 2005 e R$40.000,00 no período de 2006-2007:

"Unidade: 02101 - Instituto Estadual de Florestas
P ...... - Plano Estadual de Florestas
Finalidade: criação e implementação do Plano Estadual de

Florestas, nos moldes do Plano Nacional de Florestas - PNF -,
destacando a adoção do fomento florestal ao produtor rural, de
sistemas agroflorestais, de uso múltiplo das florestas e de um sistema
de certificação florestal.

Produto: Plano aprovado
Unidade de Medida: percentual

Meta 2005	Financeiro	Meta	Financeiro
2005	2006-2007	2006-2007

50%	20.000,00	50%	40.000,00".
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

373/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 373/2004, dos gabinetes dos

Deputados Laudelino Augusto, Padre João e Ricardo Duarte,
apresentada por Lígia de Souza, sugere a criação de projeto

rÃ'
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estruturador para apoiar os pequenos produtores rurais com
ações direcionadas para a agricultura familiar e a segurança
alimentar.

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, cio 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 criar programa estruturador destinado a apoiar a agricultura
familiar e garantir a segurança alimentar.

O Programa Estruturador n° 0382 - Minas sem Fome contempla um
conjunto de ações voltadas para a produção de alimentos pelas
unidades familiares, com vistas à segurança alimentar e à geração de
renda.

A agricultura familiar, segundo o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF -, é aquela exercida
pelo grupo formado exclusivamente de membros da família, com a
ajuda eventual de terceiros, em pequenas glebas rurais, por pequenos
produtores rurais ou beneficiários de programas de assentamentos de
reforma agrária. No nosso entendimento, o referido programa
estruturador, por suas características, carece apenas de alterações
pontuais para, de forma expressa, incorporar nas suas finalidades
ações específicas para esse importante segmento social. Assim,
propomos alterações em ações existentes no âmbito desse projeto
estruturador para a agricultura familiar e, conseqüentemente, para
promover a segurança alimentar.

Conclusão
• Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n° 373/2004 na forma da emenda a seguir redigida.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004
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Dê-se a seguinte redação para o tópico Finalidade das Ações P

035 - Implantação de Lavouras Comunitárias, P 038 - Pró-Horta -
Horta Viva e P 040 - Pró-Pomar, do Projeto Estruturador 0382 - Minas
sem Fome, nos Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do PPAG
contida no Projeto de Lei n° 1.893/2004:

"P 035 - Implantação de lavouras comunitárias
(...)
Finalidade: dar suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes

em municípios mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por
meio do acesso aos meios de produção, visando ampliar o acesso aos
alimentos para autoconsumo das famílias participantes, bem como
gerar excedentes para atender escolas, creches e outras instituições
dos municípios, aumentando a renda familiar.

(...)
P 038 - Pró-Horta - Horta Viva

Finalidade: promover a produção de hortaliças, em especial pela
agricultura familiar, visando melhorar as condições alimentares de 500
mil famílias, por meio do abastecimento e consumo regular de
produtos hortículas, em 600 municípios do Estado de Minas Gerais.

P 040 - Pró-Pomar
(...)
Finalidade: melhorar as condições alimentares, por meio da

produção gerada em especial pela agricultura familiar, do
abastecimento e consumo regular de frutas e de seus subprodutos em
600 municípios mineiros, em 4 anos.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Domingos Sávio.	 -
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

375/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 37512004, dos gabinetes dos

Deputados Laudelino Augusto, Padre João e Ricardo Duarte,
apresentada por Lígia de Souza, sugere a reativação do Programa de
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Desenvolvimento da Fruticultura em Minas Gerais e sua inclusão
como um projeto estruturador, desdobrado em ações de incentivo à
pesquisa, à exportação e ao aumento do consumo interno.

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 instituir um novo Programa Estruturador com o objetivo de
desenvolver a fruticultura no Estado.

A fruticultura não é atualmente uma atividade de alta importância
econômica no Estado, no entanto, representa uma alternativa de
elevado potencial de desenvolvimento social, para a geração de
emprego e renda, agregação de valor às atividades agrícolas e
redução de perda de divisas. Ressaltamos que Minas importa 70%
das frutas que consome. A fruticultura é explorada majoritariamente
em pequenas propriedades rurais, quase sempre como atividade da
agricultura familiar, e tem no associativismo um de seus fatores de
sucesso.

Recentemente esta Casa constituiu uma Comissão Especial de
Fruticultura, para promover debates com todos os atores a ela
relacionados. No Relatório Final dessa Comissão concluiu-se pela

• urgência em estimular, por meio de políticas públicas, o
desenvolvimento e a difusão tecnológica, a produção e o
fortalecimento institucional desse segmento produtivo como uma
excelente alternativa para o desenvolvimento rural mineiro.

Por ser a fruticultura uma atividade agrícola ainda incipiente, ela
necessita de ações que promovam a base tecnológica e o aumento de
oferta para consolida-Ia como atividade no Estado, o que não justifica,
no momento, a criação de um Programa Estruturador.
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forma o lago de Furnas.
A importância estratégica do complexo de Furnas para o Estado de

Minas Gerais é fato conhecido e debatido pelos mineiros, podendo ser
ressaltados os aspectos de geração de energia, de desenvolvimento
do turismo rural, da produção de pescado e do equilíbrio hidrológico
da região. As atividades antrópicas na bacia de Furnas, que incluem
34 sedes de município, vêm comprometendo a sustentabilidade do
lago; é, portanto, necessária a implementação de ações específicas
do poder público para garantir o desenvolvimento sustentável do
complexo.

Nesse sentido, apresentamos, a seguir, emenda incluindo uma ação
no Programa 075 - Gestão de Recursos Hídricos, com o objetivo de
atender à pretensão do autor da proposta em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 378/2004 na forma da emenda a seguir redigida.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Inclua-se no Anexo 1, no Programa n° 075 - Gestão de Recursos
Hídricos, a seguinte ação e, para efeitos compensatórios, ficam
deduzidos da ação P 049 - Apoio Financeiro aos Municípios em
Situação de Calamidade e em Obras de Infra-Estrutura, integrante do
Programa 036, os valores de R$ 20.000,00, no ano de 2005 e
R$60.000,00 no período de 2006-2007:

"Unidade: 02241 Instituto Mineiro de Gestão das Aguas
P ...... - Revitalização da bacia de Furnas
Finalidade: apoiar iniciativas voltadas para o saneamento ambiental

da bacia de Furnas, por meio de tratamento de esgotos, recomposição
da mata ciliar, manejo de solo e disciplinamento das atividades
antrópicas.

Produto: Iniciativas apoiadas
Unidade de Medida: Iniciativas

Meta 2005	Financeiro Meta 2006- Financeiro
2005	2007	2006-2007

10	20.000,00	30	60.000,00".
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo

Valadares - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

382/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 382/2004, da FETAEMG, sugere

a priorização, na Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos
de Reforma Agrária - SEARA - e no ITER, de ações e recursos
orçamentários para a titulação de pequenos posseiros, a realização de
ações discriminatórias, a regularização fundiária e a retomada do
domínio do poder público sobre as áreas que estão irregularmente em
poder das grandes empresas de reflorestamento..

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 destinar prioritariamente recursos do ITER e da SEARA para
retomada de posse do Estado sobre terras devolutas e cedidas por
contratos já vencidos.

Como a proposta já está parcialmente contemplada pelas ações P
790 - Obtenção de Novas Áreas para Reforma Agrária - e P 054 -
Regularização Fundiária, do Programa 0339 - Apoio à Reforma
Agrária, faz-se necessária, apenas, alteração das finalidades dessas
ações para adequá-las às pretensões do seu autor.

Nesse sentido, apresentamos emenda.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n° 382/2004 na forma da emenda a seguir redigida.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004
Inclua-se o Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária no Anexo 1,

rÁ
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alterando-se a redação do tópico Finalidade de suas Ações P 790
- Obtenção de Novas Áreas para Reforma Agrária - e P 054 -
Regularização Fundiária,:

"P 790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária

Finalidade: executar as atividades técnicas de identificação,
discriminação, e arrecadação de terras devolutas, e de retomada de
áreas cedidas por meio de contratos já vencidos visando à
incorporação dessas terras ao patrimônio do Estado.

P 054 - Regularização fundiária

Finalidade: conceder títulos de propriedades de terras devolutas a
posseiros rurais, com prioridade para áreas com até 50ha e urbanas.".

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo

Valadares - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

385/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 38512004, da FETAEMG,

apresentada por Vilson, sugere a implantação de pequenas
agroindústrias vinculadas à agricultura familiar, com prioridade para
aquelas cuja gestão seja realizada por trabalhadoras rurais,
organizadas de forma associativa.

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.
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A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n°

4, pretende estimular a implantação de pequenas agroindústrias com
base na agricultura familiar.

Trata-se de medida meritória, que deve ser enquadrada na Ação
P376 - Instalação de Unidades Coletivas de Processamento Artesanal
de Alimentos, do Programa Estruturador 0382 - Minas sem fome. Para
tanto, apresentamos emenda alterando a finalidade da referida ação.

•	 Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 385/2004 na forma da emenda a seguir apresentada.
•	EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004

Dê-se a seguinte redação ao tópico Finalidade da ação P376 -
Instalação de Unidades Coletivas de Processamento Artesanal de
Alimentos -, do Programa Estruturador 0382 - Minas sem Fome -, nos
•Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do PPAG:

"P376 - Instalação de unidades coletivas de processamento
artesanal de alimentos

Finalidade: beneficiar produtos agropecuários produzidos pelas
famílias e pela agricultura familiar, em especial oriundas de
organizações associativas, possibilitando a melhoria das condições de
produção dos produtos e de seu aproveitamento para consumo."

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo
aIadares - Domingos Sávio.	 -

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
387/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 387/2004, da Agência de
Desenvolvimento de Itaúna e da Social Democracia Sindical - SDS -,
sugere a implementação de Arranjos Produtivos Locais voltados para
o setor têxtil de confecção na região Centro-Oeste de Minas,
abrangendo Itaúna, Divinópolis e Formiga, e na região Norte,
abrangendo Pirapora e Montes Claros.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
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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 5 -
Fomento ao Desenvolvimento -, pretende a inclusão da promoção do
Arranjo Produtivo do setor têxtil de confecção, por meio de inclusão de
ações no Programa Estruturador n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais.

O Arranjo Produtivo Local pretende aproveitar vocações
empresariais de pequenas regiões do Estado e nelas implementar
ações que alavanquem o desenvolvimento natural existente. A
proposta apresentada, ao pretender criar um arranjo produtivo para o
setor têxtil, está em consonância com o programa supracitado e ainda
não está contemplada no PPAG. Porém, entendemos que a proposta
em questão, ao contemplar segmentos diversos dentro de um único
arranjo produtivo - moda -, requer estudos preliminares para avaliação
de sua viabilidade.

Para tanto, propomos a destinação de R$ 1.000,00, provenientes da
anulação de dotação orçamentária prevista para a execução da ação
P931 - Formação de Mão-de-Obra Especializada, Capacitada e
Treinada para APL's Moveleiros - inserida no Programa n° 0540 -
Arranjos Produtivos Locais.

Dessa forma, entendemos que a ação pretendida é oportuna e
conveniente, visto que possibilitará, ao criar pólos de desenvolvimento
do setor têxtil, agrupar em uma mesma região cadeias produtivas
afins, dando maior visibilidade aos produtos e facilitando sua
comercialização.

Assim, acatamos a referida proposta, sob a forma de emenda
redigida na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
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Legislativa n° 387/2004, na forma da emenda a seguir redigida.

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
No anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte

ação, no programa n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais -, inserindo-a
entre as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para a implantação de Arranjos
Produtivos Locais para o setor têxtil de confecção na região Centro-
Oeste de Minas, abrangendo ltaúna, Divinópolis e Formiga, e na
região Norte, abrangendo Pirapora e Montes Claros."

UNIDADE: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P.... - Elaboração de estudos preliminares para a implantação de
Arranjos Produtivos Locais para o setor têxtil de confecção na região
Centro-Oeste de Minas, abrangendo ltaúna, Divinópolis e Formiga, e
na região Norte, abrangendo Pirapora e Montes Claros.

Finalidade: aproveitar vocações empresariais de pequenas regiões
do Estado e implementar ações com vistas a alavancar o
desenvolvimento econômico natural existente nessas regiões.

Justificação: atendimento à Proposta de Ação Legislativa n° 387,
apresentada em audiência pública de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAF -, realizada em 10/1112004.

Produto: Consultoria contratada.
Unidade de medida: estudo elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$11.000,00
Sala das Comissões, lide novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

•	 390/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 390/2004, da ACMINAS, sugere a

criação de alternativa de estacionamento na Praça da Estação, com
"check-in" e conexão via táxi ou ônibus da estação Venda Nova a
Confins.
ii Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta

rÃ'
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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 5 -
Fomento ao Desenvolvimento, pretende a criação de alternativa de
estacionamento na Praça da Estação, com "check-in" e conexão via
táxi ou ônibus da estação Venda Nova a Confins.

A ação pretendida não se enquadra dentro dos programas do PPAG
e se caracteriza como ação de competência federal e municipal, mais
especificamente do DAC e da INFRAERO, quanto à criação do
"check-in", e da Prefeitura de Belo Horizonte, no tocante à cessão do
imóvel necessário ao serviço. Essa matéria já foi motivo de exaustivo
estudo feito recentemente, no âmbito da Assembléia Legislativa, pela
Comissão Especial dos Aeroportos, que também concluiu pela
realização do referido "check-in" de forma remota. A Assembléia
Legislativa, até mesmo já enviou ofício ao DAC e à INFRAERO com
essa posição.

A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da
Assembléia está acompanhando a implementação dessa medida,
podendo a entidade a ela recorrer para obter mais esclarecimentos e
reivindicar novas ações.

Dessa forma, entendemos que a ação pretendida, por não se
enquadrar dentro dos programas do PPAG, por não ser de
competência estadual e por já ter sido matéria de manifestação desta
Casa, apresenta perda de objeto e não deve prosperar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 390/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo
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Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
394/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 394/2004, da Ação Social Igreja
Batista Salgado Filho, propõe a inclusão de programa para a
preparação e qualificação de afrodescendentes, índios e deficientes
físicos, visando à inclusão social, num trabalho conjunto dos Governos
Estadual e Federal, municípios, Sistema S, Escola Técnica, FAPEMIG
e outros parceiros, dentro do conceito de intersetorial idade.

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

10/1112004, 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 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 5 -
Fomento ao Desenvolvimento, pretende que o Governo implemente
programa de preparação e qualificação de afrodescendentes, índios e
deficientes físicos, visando à inclusão social dessas coletividades. De
acordo com o disposto no art. 240 da Constituição da República,
compete ao Estado implementar ações governamentais na área da
assistência social. No âmbito estadual e municipal, essas ações
deverão ser implementadas com a participação da população, por
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e
no controle das ações em todos os níveis. Faculta ainda, aos Estados
e ao Distrito Federal, vincular o programa de apoio à inclusão e
promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária
líquida.

Assim, acatamos a referida proposta, sob a forma de emenda
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apresentada na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 39412004, na forma da emenda a seguir apresentada.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.89312004

No anexo 1, dê-se à finalidade da ação P461 - Desenvolvimento de
competências para o trabalho -, do programa ti0 255- Política Pública
de Trabalho, Emprego e Renda - a seguinte redação, inserindo-a
entre as ações alteradas:

"Preparar o trabalhador nas competências e conhecimentos gerais
essenciais para o mercado de trabalho e construção de cidadania,
considerando-se os afrodescendentes, os índios e os deficientes
físicos.".

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

397/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 39712004, da Associação dos

Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, sugere a conclusão do
anel rodoviário de cerca de Um no Município do Serro, obra que
beneficiará toda a região, ligando os vales do Rio Doce e do
Jequitinhonha.

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

10/1112004, 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 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 6,
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pretende concluir o anel rodoviário do Município do Serro, para
preservar o centro histórico do município. Verificamos que tal proposta
está atendida no Programa Estruturador n° 0397 - Pavimentação de
Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios -, em seu projeto
"Melhoria e pavimentação de ligações e acessos - Prodetur NE II" -
Região Central (diversos municípios), a ser executado pela Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas (26 782 397 1971).
Decidimos por encaminhar um requerimento à Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas, solicitando a inclusão do Município
do Serro em seu mapa de atuação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 397/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

399/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 39912004, da Associação dos

Municípios do Alto Jequitinhonha - AMAJE -, sugere a cessão de
novas motoniveladoras para as associações microrregionais,
principalmente as do vale do Jequitinhonha, tendo em vista a grande
malha viária não pavimentada nessa região.

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 6,
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pretende dotar as associações microrregionais do vale do
Jequitinhonha de equipamentos para executarem as obras de
melhoria e conservação da malha viária da região. Devemos
esclarecer que a proposta em questão está atendida através do
Programa "Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de
Calamidade e em Obras de Infra-Estrutura", projeto "Execução de
Obras Emergenciais e Infra-Estruturais em Apoio aos Municípios", a
ser executado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas (04 122 036 1050).

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 399/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

404/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 40412004, da Prefeitura de

Araçuaí, sugere a iluminação do aeroporto de Araçuaí, que preenche
requisitos do DAC, e dotação de infra-estrutura necessária para os
aeroportos regionais, de acordo com plano de expansão do Estado.

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 6,
pretende a melhoria de aeroportos como o de Governador Valadares,
Montes Claros e Teófilo Otoni e iluminação do Aeroporto de Araçuaí.
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Devemos informar que esta proposta não está atendida por meio
do Programa Infra-estrutura em modais de transporte no Estado de
Minas Gerais, projeto Melhoramento de aeroportos (26 781 633 1
253), que tem na regionalização obras previstas para os aeroportos de
Itamarandiba e Teófilo Otoni. Decidimos, então, apresentar emenda
ao Projeto de Lei n° 1.892/2004, incluindo o Aeroporto de Araçuaí no
plano de ações do referido programa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 404, na forma da seguinte emenda.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N°1.892/2004

Inclua-se no Volume IV - 'Detalhamento dos Investimentos por
Regiões de Planejamento e Municípios", pág. 57, Programa 633, Ação
253 - Melhoramento de Aeroportos - Região Jequitinhonha-Mucuri -, o
Município de Araçuaí, sem alterar os valores.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°
409/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 409/2004, do Conselho
Comunitário de Segurança Pública, Núcleo de Preservação e
Recuperação do Menor e da Estruturação Familiar, sugere que se
promova a discussão sobre a forma de controle social das parcerias
público-privadas pela sociedade civil e pelo Ministério Público, nos
vários aspectos relacionados ao empreendimento, tais como estudo
arquitetônico da obra, avaliação de custo, impacto orçamentário e
ambiental e de remuneração do setor privado, em especial no que se
refere à nova rodoviária de Belo Horizonte e ao Centro Administrativo
do Governo 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
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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. Essas sugestões foram submetidas à
Comissão de Participação Popular, como propostas de ação
legislativa.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7 -
Planejamento e Gestão, pretende assegurar o controle social das
parcerias público-privadas - PPP5, por meio de ampla discussão, com
participação da sociedade civil e do Ministério Público. Incide, em
tese, sobre os vários programas que compõem o projeto estruturador
"unidade parceria público-privada", os quais já abrangem, de forma
genérica, o objeto proposto. Sob tal constatação, verifica-se que a
proposição não é pertinente à revisão do PPAG.

Note-se, contudo, que, até pela inovação que representa, o uso das
PPPs como meio de viabilização de novas formas de financiamento
de empreendimentos públicos deve ser precedido de amplo debate e
sujeitar-se a variados meios de controle e acompanhamento. A
proposta em análise harmoniza-se com essa necessidade,
contribuindo para fomentar, como prevê o próprio PPAG, o ambiente
PPP no Estado. Trata-se, pois, de proposta meritória, que merece ser
aprovada nesta Comissão na forma de requerimento, que será
apresentado ao final deste parecer.

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

Ação Legislativa n° 409/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares , relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

417/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 417/2004, do Conselho Estadual

de Saúde, sugere que seja retirada do orçamento estadual a previsão
de unidades de saúde no projeto choque de gestão, especialmente no
que se refere às Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs -, mediante prévia e ampla discussão com o
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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
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7 -
Planejamento e Gestão -, pretende vedar a possibilidade de, no
âmbito do orçamento estadual, as unidades de saúde do Estado
serem abrangidas pelo projeto choque de gestão, que, no programa
estruturador P354, prevê a qualificação de Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs.

Observamos que a proposta se refere à lei orçamentária, o que a
torna inadequada ao Plano Plurianual. Verificamos, porém, que seu
escopo poderia ser atendido com a alteração do aludido programa
P354, que trata da adoção de novo modelo de parceria na execução
de políticas públicas e tem por finalidade tornar mais efetiva a
prestação de serviços públicos pelo Estado.

O PPAG, em sua versão original, deu prioridade às OSCIPs como
estratégia para a obtenção de maior efetividade na prestação de
serviços públicos. O Plano não se refere especificamente às áreas
que serão atingidas pelo programa, deixando patente que prevalecerá
o disposto na Lei n° 14.870, de 2003, que, no art. 40, estabelece os
casos em que poderá haver a qualificação de entidade como OSCIP,
tomando como critério o objetivo social da instituição pretendente.
Consoante dispõe o referido dispositivo, em seu inciso IV, a pessoa
jurídica que se dedica à prestação de serviço de saúde gratuito pode
ser qualificada.

A introdução das OSCIPs no âmbito do direito público coincide com
a emergência de um significativo manancial de idéias relacionadas à
ampliação do espaço público, as quais, em síntese, reconhecem que,
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a par da atividade estatal, há um papel de natureza pública a ser
desempenhado pela sociedade organizada. A matéria recebeu, no
Estado, disciplina legal rigorosa e coerente com seus objetivos.

Apesar de competir ao planejamento público estabelecer prioridades
mediante a identificação dos diversos programas e finalidades,
verificamos que, na hipótese em comento, a mera vedação a que o
Orçamento ou o Plano Plurianual permita a qualificação de pessoas
jurídicas prestadoras de ações e serviços de saúde gratuitos carece
de fundamento. Aliás, a qualificação da entidade não implica omissão
estatal no setor saúde. Pelo contrário. Afinal, o Estado deve prestar
serviços públicos de saúde, conforme determinam a Constituição, a
Lei Orgânica da Saúde e o Código Estadual de Saúde, que
consagram a primazia da prestação desses serviços diretamente pelo
setor público.

Assinale-se, enfim, que a proposta em exame se assemelha à de n°
416/2004, cujo objetivo é exatamente impossibilitar a qualificação de
OSClPs no setor de saúde, bem pomo a provisão de recursos
orçamentários para essa finalidade. E também similar à Proposta n°
415/2004, já aprovada nesta Comissão na forma de projeto de lei, cujo
teor é mais razoável, na medida em que tão-somente pretende obrigar
a que as qualificações de OSCIPs na área da saúde passem pelo
crivo prévio do Conselho Estadual de Saúde. Tendo em vista a
semelhança entre as três propostas e a aprovação da primeira delas,
apresenta-se como imperativo lógico a rejeição desta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n°417/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA No

418/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 418/2004, da CONSEP 125,

ACSCD e NUPRE, pede a utilização do critério meritocrático com
muito cuidado, para não haver prejuízo para os servidores em razão
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de questões alheias a seu desempenho.

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 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 pretende que seja dada atenção cuidadosa
à avaliação de desempenho dos servidores, baseada na sistema
meritocrático, para não haver prejuízos para os interessados.

A avaliação de desempenho na administração pública é matéria
constante na proposta de revisão do PPAG, no programa
reestruturador no 271, Choque de Gestão: Pessoas, Qualidade e
Inovação na Administração Pública, especialmente na ação P-202 -
Avaliação de Desempenho Individual, que visa a instituir modelo de
gestão de recursos humanos baseado no sistema meritocrático.

Entendemos que os autores pretendem que o novo modelo de
avaliação seja justo e imparcial, no qual o real desempenho do
servidor seja verdadeiramente verificado, para que ele não seja
prejudicado. Sabemos que, no serviço público, existem situações
'bastante complexas na contratação e na organização funcional, que,
muitas vezes, impedem avaliações imparciais e objetivas de
desempenho.
ii Acreditamos que os responsáveis pela construção desse novo
modelo levarão em conta todas essas questões, as quais
corroboramos por meio de requerimento redigido na conclusão desta
peça.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°418/2004.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Olinto
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Godinho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.919/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Obras
Sociais da Paróquia São Gabriel - OSPSG -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/10/2004, vem o projeto a
esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts.
168 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.294, de
2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, visto que a
entidade é dotada de personalidade jurídica; funciona há mais de um
ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo exercício de suas funções. Ademais, está ela devidamente
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo
município, sob o n° 132/2004.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9 0, § 20, determina que os membros
da diretoria administrativa, do conselho fiscal e os sócios não serão
remunerados e o art. 28 do seu estatuto determina que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a outra
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a uma entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.919/2004.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
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PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.164/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Fahim Sawan,

autoriza o Poder Executivo a isentar do Imposto sobre as Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, a venda de preservativo conhecido como "camisinha
feminina", em todo o território do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 11110/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva criar condições para que os

preservativos femininos sejam vendidos a preços mais baixos,
isentando esses produtos da incidência do ICMS, conforme consta de
seu art. 1°.

Segundo o autor, a medida está em consonância com as políticas de
preservação da saúde, uma vez que facilitará a aquisição dos
preservativos femininos, evitando-se, com a sua utilização, a
transmissão de doenças infecto-contagiosas, entre elas a AIDS.

O art. 155, § 20, XII, "g", da Constituição da República remete à
legislação complementar a regulação da forma como as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados,
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

A lei complementar cogitada no referido dispositivo, em verdade,
ainda não foi editada, estando a reger a matéria a Lei Complementar
n° 24, de 7/1/75, recepcionada pelo texto constitucional vigente, em
face do preceito constante no ai. 34, § 80, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal.

O ai. 1° da Lei Complementar n° 24, de 1975, é cristalino, ao
estabelecer a órbita de competência do Conselho de Política
Fazendária - CONFAZ -, órgão que congrega representantes dos
Estados e do Distrito Federal para deliberar sobre a forma de
concessão de isenções, incentivos e benefícios de natureza fiscal,
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com base no ICMS.

Diante das disposições de naturezas constitucional e legal que
regem a matéria, não é possível dispor sobre o tema por meio de lei
estadual, conforme pretendido; no entanto, a isenção do ICMS
incidente sobre os preservativos, de maneira geral, já foi objeto de
deliberação do CONFAZ, por meio do Convênio n° 116/98, cuja
cláusula primeira transcrevemos a seguir:

"Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as operações com
preservativos, classificados no código 4014.10.00 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH.

Parágrafo único - O benefício fiscal previsto nesta cláusula fica
condicionado a que o contribuinte abata do preço da mercadoria o
valor equivalente ao imposto que seria devido, se não houvesse a
isenção, indicando expressamente no documento fiscal".

Lembre-se, por oportuno, que o Convênio n° 119/2003, do referido
Conselho, prorroga a validade das disposições do Cônvênio n° 116/98
até abril de 2007 e foi ratificado pelo Estado de Minas Gerais por meio
do Decreto n° 40.323, de 22/3/99.

Observa-se, pois, que o projeto em comento não traz inovação na
ordem jurídica, razão que nos leva a nos manifestarmos
desfavoravelmente à tramitação da proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.164/2003.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE

2004

ATAS

ATA DA 52a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 18/11/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Laudelino Augusto - Palavras do Padre José Estevam de
Paiva - Palavras da Irmã Sérvula Barbosa - Entrega de placas -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento	-
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista - Laudelino Augusto -

Miguel Martini - Padre João - Sebastião Navarro Vieira - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 20h05min,

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 Weliton Prado, 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 o Revmo. Sr. Padre
José Estevam de Paiva, Presidente da Regional de Belo Horizonte da
Conferência dos Religiosos do Brasil; a Revma. Sra. Irmã Sérvula
Barbosa, Superiora Provincial da Congregação das Irmãs da
Providência de GAP no Brasil; e o Exmo. Sr. Deputado Laudelino
Augusto, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 100 anos da

chegada da Congregação das Irmãs da Providência de Gap ao Brasil
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e dos 50 anos de fundação da Conferência dos Religiosos do
Brasil - CRB.

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

será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, sob a regência
do Maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Laudelino Augusto

Prezado Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que preside esta
reunião especial representando o Presidente, Deputado Mauri Torres;
Revmo. Pe. José Estevam de Paiva, Presidente da Regional da CRB
de Belo Horizonte; estimada Irmã Sérvula Barbosa, Superiora
Provincial da Congregação da Irmãs da Providência de Gap do Brasil;
prezados religiosos, religiosas, representantes de congregações,
ordens e institutos religiosos; familiares, alunos, ex-alunos e
participantes das obras das congregações e ordens; Coral da
Assembléia, que nos brindou com sua participação, demais presentes
e telespectadores da TV Assembléia, é um prazer recebê-los nesta
Casa.

De inicio, faz-se necessário esclarecer por que apresentamos
requerimento solicitando a realização de tal homenagem nesta Casa.
Alguém poderia dizer: "Não seria suficiente homenagear
congregações e ordens religiosas e comemorar apenas no espaço
eclesiástico o centenário da chegada ao Brasil das Irmãs da
Providência de Gap?" Mas isso já está sendo feito. No dia exato do
centenário, 2 de julho, participamos na Basílica Nacional, em
Aparecida, de uma missa em ação de graças, e, em fevereiro, a CRB
fez suas comemorações.

Consideramos, no entanto, importante usar o espaço institucional
político para também prestar-lhes nossa homenagem. Por quê?
Porque, embora pertencendo à intimidade e à santidade da Igreja, a
vida religiosa realiza-se no mundo, onde os religiosos e as religiosas
dão o testemunho dos valores evangélicos e irradiam a fraternidade, a
proposta do Reino de Deus e interpelam a sociedade com sua
maneira de viver.

As obras que as congregações realizam respondem aos apelos e às
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necessidades básicas do povo. Todas nascem em resposta às
demandas populares, como sinal do amor de Deus.

Tempos atrás, a obrigação do Estado era cumprida pelas
congregações e ordens religiosas. Muitas surgiram exatamente para
acolher um povo abandonado na doença, sem orientação e amparo.
Hoje, o Estado já não está tão omisso. Está presente. Evoluímos na
democracia. A própria população cobra do poder público, que tem
respondido à altura. As congregações e ordens religiosas, no entanto,
continuam parceiras, complementando o trabalho do Estado e, em
alguns lugares, ainda substituindo-o. Eu mesmo sou testemunha do

'que se passa na pequena comunidade de Juncal, no Sul de Minas,
que fica a 43km de Sapucaí-Mirim. E comum ouvir as pessoas
dizerem: "Nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado olham mais por
nós. Só a Igreja não nos abandonou".

Ainda existem lugares onde as pessoas consagradas exercem sua
missão. Solicitamos esta reunião por esse motivo. Não poderíamos
deixar passar em branco o cinqüentenário da CRB, esse centenário
da chegada das Irmãs da Providência e de tantas outras
congregações jubilares, até pelas ligações de fé e vida, de religião e
realidade do mundo. A nossa fé tem de ter conseqüências sociais e
transformadoras para construção de uma sociedade justa e solidária.
São estes os objetivos que nos trazem aqui hoje: reconhecimento,
gratidão, agradecimento e homenagem aos religiosos e religiosas que
tanto têm feito pelo Estado de Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo.
Em nome dos mineiros e mineiras - e fomos eleitos representantes do
povo, não seus substitutos -, queremos prestar esta homenagem.
Sentimo-nos na obrigação de agradecer os 100 anos de chegada e os
50 anos de presença, de atividade e de ação transformadora. Minas
deve muito às congregações religiosas. Aliás, a história do Brasil
conta com a presença atuante dessas congregações. Nas caravelas
que trouxeram os portugueses, havia franciscanos, jesuítas,
dominicanos; depois, congregações femininas e masculinas de vida
contemplativa ou de ação apostólica, monges, monjas, enfim, tantas e
tantas ordens que estão com suas escolas, hospitais, creches,
orfanatos, faculdades, exercendo suas funções em comunidades.

Portanto, a história deste País está ligada à presença da vida
religiosa. Minas, de maneira especial, celebra a chegada das Irmãs da

rs
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Providência de Gap. Faço um parêntese, porque muitos não
entendiam a palavra "Gap". Trata-se de uma pequena cidade -
aproximadamente do tamanho de Itajubá - localizada na França, onde
está a casa-mãe, onde foi fundada essa congregação. São inúmeras
as ordens que têm o carisma da providência divina. Para que haja
distinção, diz-se Providência de Gap. Foi fundada na época da
Revolução Francesa, quando um jovem padre dinâmico, querendo dar
resposta ao seu tempo - e o povo sofria conseqüências dessa crise -,
oferece formação para algumas moças, para que pudessem prestar
atendimento especialmente à área da educação e às vítimas da
Revolução. Há uma frase que está no coração de todos nós, do beato
fundador João Martinho Mo9e: "Nada é mais importante do que a
educação da infância e da juventude". Que frase atual! Hoje, podemos
dizer isso. Lembro-me até da canção do Mílton Nascimento: "Há que
se cuidar do bruto para que a vida nos dê flor e fruto". As irmãs
cuidam do bruto. Agradecemos tantas flores e tantos frutos que
nesses 100 anos foram colhidos pelo trabalho das Irmãs da
Providência.

Fala-se muito na violência e na situação de menores abandonados -
conseqüências dessa árvore má do neoliberalismo - e pouco se
anuncia das belezas que são produzidas. Outro objetivo deste
encontro é dar visibilidade, tornar públicas essas ações positivas. Dias
atrás, a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente
visitou os padres amigonianos, que fazem trabalho com crianças e
adolescentes em situação de risco, assim como os Irmãos Maristas,
que também desenvolvem trabalho desse tipo. Ficamos conhecendo
várias congregações que trabalham dessa maneira.

Agradecemos a todas. Aceitem o nosso reconhecimento por tantas
flores e frutos, pois as senhoras cuidaram dos brotos. Nada é mais
importante que a educação da infância e da juventude.

As irmãs chegaram ao Sul de Minas - não entrarei em pormenores -'
e logo as escolas se espalharam por lá. Na minha terra natal, fui
criado no Colégio Santa Teresinha. Não fui aluno, mas minha mãe e
minha irmã foram. Depois, fui para Itajubá, e, até há dois anos e meio,
fui professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que logo fará 100
anos. Estabeleceram-se em Passa-Quatro, Ouro Fino, Jacutinga,
Silvianópolis, Paraguaçu e em várias outras cidades no Estado de
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Minas e no Brasil. Hoje trabalham com os índios ianomâmis, em
Roraima.

No Norte de Minas e no Jequitinhonha, tivemos a alegria,
juntamente com o Genésio e o Pedro, de passar três dias com as
Irmãs da Providência, como forma de comemorar o centenário.
Trabalhamos em quatro cidades.

Na área da saúde, há também as escolas de formação, a Escola de
Enfermagem Wenceslau Brás, em Itajubá, e, na saúde alternativa, o
Instituto IESAI, que tanto bem realiza na região Sul mineira e outras.
Há promoção social: as pastorais sociais. Temos motivos suficientes

LI para, neste espaço institucional e político, fazer esse reconhecimento.
A Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB -, fundada em 1954,

dois anos após a fundação da CNBB, congrega, articula e dá unidade
às congregações, às ordens e aos institutos religiosos.

Portanto, temos muitos motivos para reconhecer, em nome do povo
mineiro, os trabalhos realizados pelas congregações. Por meio da
CRB, homenageamos todas as congregações religiosas.

Arriscarei apresentar uma reflexão. Proponho à CRB que reflita
sobre o tema: atuação política dos religiosos e religiosas. Pela
doutrina social cristã, a atuação político-partidária é de competência
dos cristãos leigos e leigas, para, com isso, prover o bem comum e
abrir caminhos para o Evangelho. Essa é uma citação do Concílio
Ecumênico Vaticano II.

Na prática, vemos que, lamentavelmente, o que mais "pega" é a falta
de credibilidade da classe política. As pesquisas mostram isso.
Graças a Deus, a Igreja é uma instituição que possui boa
credibilidade. Infelizmente, a classe política não goza de muita
credibilidade. A questão do uso do dinheiro e do exercício do poder
são os pontos fracos: dinheiro fascina; poder corrompe. Religiosas e
religiosos fazem os votos espontâneos, com liberdade, de pobreza -
melhor entendido como solidariedade, de identificação com os pobres
-, de castidade - doação total, viver como irmãos uns dos outros - e de
obediência - fidelidade a Deus, à Igreja e às pessoas. Então, a
questão do fascínio do dinheiro e do poder se resolveria com os
religiosos que já fizeram sua escolha. Eles assumem o dinheiro no
que é necessário, mas sabem abrir mão, partilhar e entender as
necessidades de todos, usando o exercício do poder a serviço da
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comunidade - concepção autêntica do poder.

Brincaram comigo dizendo que eu deveria fundar uma congregação
com esse carisma. Quem sabe? Talvez o Deputado Padre João possa
nos auxiliar. Aproveito para agradecer a sua presença e a do
Deputado Weliton Prado.

Proponho, como tema para se discutir, a participação dos cristãos,
religiosas e religiosos na política partidária e assumindo cargos
públicos. Seria um testemunho importante para todos nós.

Concluindo, usarei uma figura que sempre me emocionou muito, da
vida de João Martinho Mo9e. Quando criança, ele estava com tome e
pegou um nabo de um canteiro cujo dono não conhecia. Mas colocou
uma moedinha no lugar do nabo. Uso dessa metáfora para agradecer-
lhes. Nós que usufruímos de tantos nabos, dos canteiros de nabos
que as Irmãs da Providência e a CRB plantam para nós, nós que
usufruímos dessa acolhida tão fraterna nas escolas, nas
universidades, nos hospitais, nas periferias e na zona rural, do nabo
da sabedoria, desse alimento, agradecemos colocando uma
moedinha. Essa moedinha é a gratidão e o reconhecimento do povo
de Minas.

Para finalizar, lerei um trecho do documento "Vita Consecrata",
escrito pelo Papa João Paulo II: (- Lê:)

"Cientes, como estamos todos, da riqueza que constitui, para a
comunidade eclesial, o dom da vida consagrada na variedade dos
seus carismas e das suas instituições, juntos damos graças a Deus
pelas ordens e institutos religiosos dedicados à contemplação ou às
obras de apostolado, pelas sociedades de vida apostólica, pelos
institutos seculares e pelos outros grupos de consagrados, como
também por todos aqueles que no segredo do seu coração se
dedicam a Deus por uma especial consagração".

Em nome do povo mineiro, nossa gratidão, reconhecimento e
agradecimento às Irmãs da Providência de Gap e à CRB pelo trabalho
realizado.

Palavras do Padre José Estevam de Paiva
Exmo. Sr. 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Adelmo Carneiro Leão, neste ato
representando o Exmo. Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres;
Revma. Sra. Superiora Provincial da Congregação das Irmãs da

rÃ'
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Providência de Gap no Brasil, Irmã Sérvula Barbosa; Exmo. Sr.
Deputado Laudelino Augusto; irmãos e irmãs, boa noite.

A Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB - acaba de celebrar o
seu ano jubilar, momento especial que nos interpela e nos convoca a
fazer memória de nossa missão. Na experiência bíblica, jubileu é
tempo 'Kairós", da libertação, do resgate, do perdão das dívidas e da
reconciliação. E a pausa para a escuta atenta à convocação do
próprio Deus.

Desde o período colonial, a presença de religiosos no Brasil é
indiscutível. E não podemos entender a história da Igreja no nosso
País sem fazer referência aos religiosos e às religiosas. Com o
advento da República, a importação de religiosos estrangeiros se
torna uma prática corrente. Muitos deles estão a serviço da
implantação de um projeto de neocristandade.

ii Nossa conferência foi fundada no dia 11/2/1954, por tempo
indeterminado, no Rio de Janeiro. Seus estatutos, planos de
atividades e de administração foram aprovados pelos superiores
maiores presentes, que elegeram a primeira diretoria nacional. E
nasce dentro do contexto do 1 Congresso Nacional de Religiosos,
realizado no Rio de Janeiro, por iniciativa de Roma. Tem como

«finalidade promover e animar a vida religiosa no Brasil e coordenar as
.atividades que visem a esse objetivo, por meio de iniciativas de
caráter religioso, cultural, assistencial e filantrópico. Para levar a efeito
essas finalidades e executar suas programações, a CRB conta com
uma organização nacional com sede no Rio de Janeiro, e mais 20
seções regionais filiadas à entidade e subdivididas, por sua vez, em
núcleos e agrupadas por regiões.

A CRB é pessoa jurídica, moral, de pleno direito no foro canônico,
tendo sido seus estatutos aprovados pela Sagrada Congregação dos
Religiosos por decreto de Roma, aprovação essa confirmada em
1956 . E também pessoa jurídica de direito privado, de utilidade
pública, filantrópica, de fins não econômicos, segundo o direito civil
brasileiro, estando seus estatutos registrados em cartório de pessoas
jurídicas.

A CRB foi e continua sendo um instrumento providencial de
animação e coordenação da vida consagrada. Busca acertar o passo
com a história e tornar-se presença evangelicamente significante no

LA
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cenário eclesial e social do Brasil. Em fidelidade ao chamado do
Espírito, a CRB assume a missão de acompanhar a vida religiosa no
Brasil, no segmento de Jesus Cristo e no seu serviço profético-
testemunhal. Promove a comunhão na diversidade de dons e
carismas e na construção de relações sociais, eclesiais e
intercongregacionais. Atenta aos sinais dos tempos, situa-se como
colaboradora e dinamizadora da missão de evangelizar e de
vanguarda profética em situações de fronteiras, em vista de um
mundo solidário, justo e fraterno.

Celebrando o Jubileu de Ouro da nossa conferência, queremos
evocar as dimensões de testemunho, profecia e esperança inerentes
à vida religiosa, fazendo novas todas as coisas em Cristo Jesus,
presença de Deus no meio da humanidade, inteiramente disponível ao
projeto salvífico do Pai. Na força do Espírito, queremos renovar nossa
opção radical por Jesus Cristo, seguindo-O a partir das intuições
evangélicas e carismas específicos de nossas famílias religiosas.
Apaixonar-se por Jesus Cristo e engajar-se na causa de seu Reino é
que dá o derradeiro sentido existencial à nossa consagração.

Testemunhar com a própria vida essa opção faz com que nossa
existência tenha significado profético e se torne humanamente
plenificante. Por nossa missão específica, somos chamados a ser
profetas do Reino, que anunciam a boa nova da vida e denunciam os
mecanismos que impedem que ela se tome realidade concreta para
os homens e as mulheres do nosso tempo. Assim, seremos
portadores de esperança e construtores de uma sociedade mais justa
e fraterna, mais misericordiosa e solidária, onde os excluídos,
pequenos e pobres, terão seu lugar garantido no banquete social.

O Ano Jubilar quer lembrar que estamos na escola de Jesus como
aprendizes da vida no Reino. Na vida, só o Senhor é nosso mestre e
doutor. Devemos nos ocupar de fato com a construção de laços de
fraternidade solidária, para sermos irmãos e irmãs uns dos outros,
aspiração genuinamente evangélica que está na origem da CRB.

A CRB nasceu e continua fazendo sua história para animar,
promover e articular a vida religiosa em todo o território nacional. Quer
somar forças com toda a Igreja e com toda a sociedade. Sua missão é
visibilizar o Reino de Deus entre nós. A CRB deve ser identificada em
todo o Brasil e no mundo por sua espiritualidade evangélica

MUN
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potencial izadora do testemunho da partilha e da opção
preferencial,	audaciosa,	solidária	e	transformadora,	pelos
empobrecidos e excluídos, da profecia e anúncio missionário e da
acolhida às mudanças necessárias frente aos novos tempos. Deve se
situar como articuladora e dinamizadora dos compromissos com a
evangelização em lugares de fronteiras, promover o diálogo e a
colaboração intercongregacional, somando possibilidades, em vista da
formação e de atividades missionárias em parceria.

Como entidade cidadã, compromete-se com a causa da justiça, da
paz, da reconciliação e, por meio da ação articulada em todas as

• instâncias, inaugura espaços para novas relações, particularmente de
gênero, de etnias, das novas gerações e ecológicas.

E o Ano Jubilar nos remete ao júbilo, à ação de graças. E por isso,
• toda a vida religiosa foi convocada para fazer essa celebração de 50
anos numa tríplice dimensão: memória histórico-simbólica, permeada
de testemunho de mártires, mulheres e homens que confirmam a
autenticidade da vida consagrada; novidade fecunda do presente em
que somos protagonistas, construindo no palco da história o sentido
de pertença e compromisso com o projeto do Reino; esperança
escatológica já vislumbrada nos sinais do Reino Definitivo, apontando
para a dimensão pascal que transcende a história: "algo novo está
surgindo", diz o profeta lsaías.

E um convite a olhar nossa presença na Igreja e na sociedade,
conscientes de que o agente primeiro e último dessa trajetória é Deus-
Trindade, tecendo conosco os fios da vida consagrada a serviço do
Reino."
• Em nome de toda a Conferência dos Religiosos do Brasil,
agradecemos o gesto bonito e encantador do Deputado Laudelino
Augusto. Muito obrigado, de coração.
• Em nome da nossa CRB Minas Gerais e da CRB nacional, desse
grande contingente presente nesses rincões, nos sertões, nas matas,
nas favelas, nas cidades grandes, nos diversos ambientes da
sociedade, deixamos o nosso abraço, o nosso afeto e o nosso muito-
obrigado.

O locutor - Com a palavra, a Irmã Sérvula Barbosa, Superiora
Provincial da Congregação das Irmãs da Providência de Gap no
Brasil. Neste instante, serão exibidas fotografias que retratam a



1055
história da Congregação das Irmãs da Providência de Gap.

Palavras da Irmã Sérvula Barbosa
Exmos. Deputados Adelmo Carneiro Leão e Laudelino Augusto e

demais Deputados; prezado Pe. José Estevam de Paiva e amigos da
Conferência dos Religiosos do Brasil; irmãs, ex-alunos e todos os
amigos presentes; no momento em que recebemos esta homenagem
tão significativa, queremos trazer à lembrança as irmãs que nos
precederam no Brasil, começando pelas que aqui chegaram primeiro,
vindas da França, para implantarem nesta terra um projeto de
educação. Agora colhemos o que elas semearam. Formaram um
grupo operante e criativo que mereceu o respeito de todos e criou a
imagem da Irmã da Providência no Brasil.

Para nós, é gratificante perceber o reconhecimento da sociedade,
tão bem representada neste recinto. Agradecemos a homenagem que
hoje nos prestam. Valorizamos a educação, batalhamos por ela, mas
não o fazemos sozinhas: trabalhamos com muitos outros grupos e
seguimos a orientação de nosso Estado. Minas sempre primou pelo
cuidado especial dado à educação e por uma educação de qualidade.

Nossas predecessoras fundaram pequenos colégios em cidades
também pequenas, no interior do Estado, numa época em que
crianças de 11 anos eram obrigadas a deixar seus estudos ou sua
cidade se não houvesse ali um colégio das Irmãs.

Aos poucos, o País foi se desenvolvendo e o ensino foi se
democratizando, passando a ser oferecido a todos ou a quase todos.
Nossos colégios passaram a ser conveniados com o Estado e logo se
transformaram em estaduais.

Sem dúvida, nosso diálogo com o poder público vem de longa data,
com a colaboração efetiva de ambos os lados. Hoje, nossa região
pode se considerar privilegiada na área educativa. O poder público a
viu com carinho, e nossa parcela de colaboração é bem visível nos
nossos ex-alunos e nos poucos estabelecimentos que ainda
conservamos.

Com todas essas transformações, procuramos ser fiéis a dois
princípios muito caros à pessoa idealista de nosso fundador: a
fidelidade às cidades do interior, onde são mais escassos os recursos,
e a convicção de que nada é mais importante que a educação da
juventude.
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Hoje, trabalhamos principalmente em formação de

comunidades, em educação informal. Temos nos deslocado para
áreas geográficas mais carentes, somando forças com outros grupos
que se dispõem a trabalhar na educação para todos, pela inclusão,
por critérios éticos, pela cidadania. Conservamos, na educação
sistemática, uma faculdade de Enfermagem e um único colégio, que já
contou com a colaboração do Deputado Laudelino, como professor e
como amigo.

Laudelino milita hoje na área da política, pelo bem comum. Já
sonhamos juntos, em nossa cidade e em nosso colégio. Nesta noite
nos reunimos, este pequeno grupo dos que acreditam no povo

'ibrasileiro e no seu poder de superação: superação da pobreza, do
analfabetismo, das doenças, da apatia, da falta de colaboração.
Juntos, podemos resgatar um sonho: o da criação de outra sociedade,
sem excluídos, sem oprimidos, onde cada pessoa seja respeitada em
seu direito e onde cada cidadão possa viver feliz. E isso será feito, se
a primazia for dada, sempre, à educação. Muito obrigada!

Entrega de Placas
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante o Deputado Adelmo

Carneiro Leão, representando o Presidente da Casa, Deputado Mauri
Torres, fará a entrega ao Pe. José Estevam de Paiva de placa alusiva
a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "Promover e animar a
vida religiosa significa compartilhar valores que se refletem na vida
social em ações de solidariedade e busca por igualdade e justiça. A
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta sua
homenagem à Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB - pelos 50
anos dedicados às atividades religiosas, culturais, assistenciais e
filantrópicas".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Laudelino

Augusto fazem a entrega à Irmã Sérvula Barbosa de placa alusiva à
homenagem, com os seguintes dizeres: "Há um século, a
Congregação das Irmãs da Providência de Gap chegou ao Brasil para
se dedicar àqueles que mais precisam, desenvolvendo trabalhos nas
áreas de educação, saúde, promoção social e religiosa. O Legislativo
mineiro presta sua homenagem a tão honrada congregação pelo
inestimável auxílio na construção de uma sociedade mais justa e
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solidária".

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

Revmo. Sr. Presidente da Regional dõ Belo Horizonte da
Conferência dos Religiosos do Brasil, Pe. José Estevam de Paiva;
Revma. Sra. Superiora Provincial da Congregação das Irmãs da
Providência de Gap no Brasil, Irmã Sérvula Barbosa; caro amigo e
companheiro Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem; Deputados Padre João, Weliton
Prado, Ermano Batista e Sebastião Navarro Vieira; amigas e amigos,
religiosas e religiosos, telespectadoras e telespectadores da TV
Assembléia; quando, há 50 anos, as Irmãs da Providência de Gap
vieram da França para assumir a educação de crianças e de jovens
no Sul de Minas, estabelecendo uma duradoura relação com o nosso
País, iniciava-se uma história de raro desprendimento, de profunda
doação e de autêntico compromisso social.

Desde o início de sua atuação, a congregação procura suprir as
necessidades verificadas em locais onde o Estado e outras
instituições ainda não compareciam. Esta tem sido sua coerente
orientação: criar uma frente pioneira que beneficie comunidades
carentes em educação e formação profissional.

A instrução e a capacitação para o trabalho são receita de extrema
simplicidade e ainda representam o melhor passaporte para uma vida
melhor, inserida numa sociedade em permanente transformação.
Essa receita implica a necessária consciência da própria capacidade
individual.

O trabalho anônimo, constante e cotidiano da Congregação da
Providência é um exemplo palpável, presente de uma prática
democrática e de grande alcance na formação da verdadeira
cidadania. E um exemplo de gritante atualidade num mundo em que
as pessoas pautam suas vidas por um consumismo exacerbado e
egoísta.

Assim, pequenas cidades da zona rural passaram a ter um
considerável público feminino em nosso Estado, atendido numa época
de falta de escolas primárias e de professoras habilitadas. As Irmãs da
Providência, com inteligência e generosidade, abriram escolas
normais formando profissionais que passaram a atuar decisivamente
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em nossas escolas públicas.

Com o tempo, outras habilitações profissionais foram instituídas,
abrindo horizontes inéditos para alunos provenientes de meios com
acentuada carência. Propiciam diversos cursos profissionais nas
áreas de contabilidade, turismo, secretariado, enfermagem e
fisioterapia. Milhares de jovens se tornam aptos, com uma formação
competente e segura, para atuar no mercado de trabalho.

Convocada para a erradicação do analfabetismo adulto, a
Congregação participou ativamente do MOBRAL. De Minas, expandiu-
se para outros Estados, como São Paulo e Santa Catarina.

A sua meta primordial era o atendimento aos locais com menos
recursos. Em Minas, deslocou-se para o vale do Jequitinhonha e para
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Ficava mais
próxima de um maior número de pessoas e de seus problemas de
sobrevivência, para formar agentes comunitários. Além disso, instalou
escolas domésticas e agrícolas e cooperativas de artesanato.

Chamada a atuar na Amazônia, instalou-se em Roraima, cuidando
de alfabetizar o povo ianomâmi. Nessa tarefa, inclui a saúde
preventiva e curativa, preocupando-se ainda com a preservação da
cultura e com a melhoria das condições de vida dos indígenas.

Nesse trajeto pelo vasto espaço brasileiro, procurando alcançar os
mais necessitados, é acompanhada pela construção simultânea de
uma cidadania com bases sociais profundamente éticas.

Trata-se de uma visão integrada do ser humano, na qual a educação
não se separa nem da saúde nem da promoção social nem dos
melhores valores presentes na humanidade. Um dos pilares dessa
filosofia é a Escola de Enfermagem Wenceslau Braz, em Itajubá,
capacitando profissionais de saúde pública para atuação em todo o
País.

Novos e velhos problemas têm sido enfrentados e sua solução
corajosamente assumida. Frentes diversas de trabalho vêm sendo
ampliadas, como a Pastoral da Criança, a promoção do aleitamento
materno e o combate à desnutrição infantil. A defesa de mulheres,
crianças e adolescentes em situação de risco e a recuperação de
dependentes químicos são outras tarefas, somadas à assistência a
pessoas de terceira e quarta idades.

O que comemoramos, portanto, são 50 anos de promoção da
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dignidade do ser humano. Minas Gerais e o Brasil são
eternamente devedores da Congregação da Providência das Irmãs de
Gap. Esse trabalho, além da necessária continuidade, merece ser
divulgado e tomado como exemplo. Cidadania, democracia e
responsabilidade social constituem os fundamentos de uma Nação
justa e solidária. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e autoridades, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 10/11/2004
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Leonardo Moreira, Maria Tereza
Lara e Arlen Santiago (substituindo este ao Deputado Leonídio
Bouças, por indicação da Liderança do Bloco BPSP) e Olinto Godinho
(substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do Bloco BPSP) 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. Neste momento, o Deputado
Bonifácio Mourão retira-se do recinto. 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 1.920 e 1.924/2004
Deputado Bonifácio Mourão); 1.919 e 1.923/2004 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.918 e 1.922/2004 (Deputado Leonídio Bouças);
1.917/2004 (Deputada Maria Tereza Lara); e 1.921/2004 (Deputado
Ermano Batista). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.336 e 1.340/2004, ambos na forma do Substitutivo n° 1

(relator: Deputado Leonardo Moreira, o primeiro em virtude de
redistribuição); 1.339/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Olinto Godinho, em virtude de redistribuição); 1.341/2004 na
forma do Substitutivo n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.875/2004 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista).
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Arlen Santiago,
em virtude de redistribuição, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 1.898/2004, no 10 turno,
o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara.
Passa-se á 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.783/2004 com a Emenda n° 1 (relator Deputado Olinto
Godinho, 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, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA isa LEGISLATURA, EM 16/11/2004

Às lOhismin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Fábio Avelar (substituindo este
ao Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Chico Simões. 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 obter esclarecimentos
sobre a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança
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Pública, repassados pela União ao Estado de Minas Gerais.
Considerando a ausência dos convidados, os membros da Comissão
deliberam seja marcada nova data para a realização de reunião para
debater o assunto objeto da reunião. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada em 17/1112004, às 9h30min, com a
finalidade de se obterem esclarecimentos sobre atuação de quadrilha
de furto de gado na região de Astolfo Dutra e se apreciarem os
pareceres dos Projetos de Lei n os 311/2003, 20 turno (relator:
Deputado Rogério Correia) e 1.551/2004, 1° turno (relator: Deputado
Sargento Rodrigues), determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Olinto Godinho.

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão e Gustavo Valadares, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Laudelino
Augusto e Weliton Prado. 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 debater denúncias dos
estudantes de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas
Gerais sobre possíveis irregularidades na administração da Fundação
Educacional Lucas Machado, mantenedora dessa instituição e discutir
e votar propostas da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Ministro de Estado da Educação, Tarso
Genro, e do Sr. Lucas Viana Machado, Presidente da Fundação
Educacional Lucas Machado, justificando a ausência na reunião. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre assunto objeto da reunião. Registra-se a presença
dos seguintes convidados: Sra. Celina Alves Padilha Areas,
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representando o Sr. Décio Braga de Souza, Presidente do
Sindicato dos Professores de Minas Gerais; da Sra. Andrea Sales
Cardoso Neves, Coordenadora-Geral do Diretório Acadêmico Lucas
Machado; dos Srs. Jean Mendes Wanderiey, Presidente do Diretório
Acadêmico Lucas Machado; Haroldo Magalhães Carneiro, da
Associação de Pais e Alunos da Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Laudelino Augusto, para
suas considerações iniciais, representando o Bloco PT-PCdoB, autor
do requerimento que originou a reunião. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 18/11/2004, às
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares.
ATA DA 238 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA,

EM 17/1112004
Às 1 4h3omin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.385/2004, para o qual designou
como relator o Deputado Djalma Diniz. Passa-se à 10 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.385/2004 (relator: Deputado DjaIma Diniz). Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 18/11/2004, às 14h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

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

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 85, NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA DA isa LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Márcio Kangussu, Antônio Júlio, Jô Moraes e João Bittar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Bittar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer. Com a palavra,
o relator, Deputado Antônio Júlio, emite parecer que conclui pela
manutenção do veto. Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Domingos Sávio, que assume a Presidência. Submetido a
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Prosseguindo, o
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Logo após,
são reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Jô Moraes, o Presidente dispensa a leitura da ata da
reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Márcio Kangussu - Jô Moraes -

Antônio Júlio - João Bittar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.898/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 29312004, o Governador do Estado
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encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n°
1.898/2004, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias para o
fim que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/10/2004, a proposição foi
preliminarmente encaminhada a esta Comissão para receber parecer
sobre sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do
art. 188 c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal até o
valor de R$20.000.000,00, destinados à execução do Projeto Estadual
de Modernização da Gestão e do Planejamento e atendidas as
demais prescrições legais para a contratação de operações dessa
natureza.
• Consta na proposição que os recursos resultantes dessa operação
de crédito, provenientes do Banco Interamericano de
IDesenvolvimento - BID -, serão aplicados na execução de projeto do
Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE.

Além disso, a proposição autoriza o Poder Executivo a oferecer
como garantia e contragarantia as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, c/c o § 40 do art. 167 da
Constituição Federal.

Prevê ainda que, no orçamento estadual, serão consignados os
recursos destinados ao atendimento da contrapartida financeira do
Estado e das despesas com amortização do principal, dos juros e
demais encargos decorrentes da operação.
Segundo informações constantes na página

http://www.planejamento.gov.br/pnage/incfex.htm,  o PNAGE tem como
objetivo geral "modernizar a administração pública dos Estados e do
Distrito Federal, partindo de uma perspectiva da transversalidade das
funções de planejamento, orçamento, gestão e controle". Assim, vem
sendo construído "com base em uma visão integrada dessas funções
numa política de gestão pública visando à melhoria da prestação de
serviços para atender às demandas da sociedade". O investimento do
PNAGE no Brasil será de US$310.000.000,00: 60% dos recursos
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virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e 40%
dos Estados e do Distrito Federal. O mutuário será a Caixa Econômica
Federal - CEF - e os submutuários e executores serão os Estados e o
Distrito Federal, por intermédio de subempréstimos com a CEF. A co-
execução do Programa caberá ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e à Caixa Econômica Federal.

No plano estadual, para que se efetive a operação de crédito objeto
da proposição, é necessária a manifestação favorável desta Casa,
mediante a edição de lei em sentido formal, por força do disposto no
art. 61, IV, da Constituição mineira, que dispõe o seguinte:

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente:

IV - dívida pública, abertura e operação de crédito;".
Ademais, inexiste impedimento a que o Governador do Estado

instaure o processo legislativo nesse caso.
Quanto às garantias e contragarantias oferecidas pelo Estado para a

contratação da operação de crédito, não há nenhum óbice, pois, de
acordo com o disposto no § 40 do art. 167 da Carta Magna, "é
permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a
que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158, 159, 1, 'a' e 'b', e II, para prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamentos de débitos para com esta".

Por fim, deve-se lembrar que o Poder Executivo, para efetivar a
operação de crédito, deverá pautar-se pelos parâmetros estabelecidos
pelo Senado no que tange aos limites de endividamento do Estado,
uma vez que a Constituição da República, em seu ar[. 52, VII, dispõe
ser competência privativa do Senado o estabelecimento dos limites e
das condições para a realização de operações dessa natureza. Nesse
caso, o diploma que regula tal operação é a Resolução n° 43, de
2001, que, entre outras providências, dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, e concessão de garantias, limites e condições de
autorização.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.898/2004. 1066
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Arlen Santiago, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.893/2004

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao Anexo III da Lei n° 15.033, de 2004, o seguinte

inciso:
- Fica instituída, no Projeto 27 (Arranjos Produtivos Locais), a

Ação P... Fomento à Agricultura, Pecuária e Agronegócio no Norte de
Minas.".

Finalidade: fomentar, incentivar, auxiliar, distribuir sementes e
adubos, emprestar maquinário necessário à produção de alimentos,
como os de irrigação, aração e cultivo do solo.

Benefícios gerados: resgate da agricultura, pecuária do leite e corte,
manufatura de derivados da produção rural, com criação de trabalho e
renda para a agricultura familiar e pequenos produtores rurais.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende

EMENDA N°2
Acrescente-se ao projeto estruturante n° 31 a seguinte ação:
Criação de Centros Públicos de Promoção ao Trabalho para

pessoas portadoras de deficiência.
órgão beneficiado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

e Esportes -11 334 643 1 508 000 1.
ii órgão deduzido: Reserva de Contingência.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
João Leite
Justificação: A emenda em tela visa incluir no PPAG a construção

de centros especializados para o treinamento e aperfeiçoamento de
pessoas para o trato com portadores de deficiência, atendo-se a uma
demanda de nossa população.

EMENDA N°3
Acrescente-se ao projeto estruturante n° 31 a seguinte ação:
Implantação do Centro Desportivo para Pessoas Portadoras de

Deficiências na Praça de Esportes Tancredo Neves, em Belo
Horizonte.
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Órgão beneficiado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes - 27 812 262 4527 000 1.
órgão deduzido: Reserva de Contingência.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
João Leite
Justificação A emenda em tela visa incluir no PPAG a implantação

de um centro desportivo para pessoas portadoras de deficiências, em
Belo Horizonte, na Praça de Esportes Tancredo Neves. Os Portadores
de deficiências residentes na Capital não possuem locais adequados
para a prática desportiva em Belo Horizonte. Com  a aprovação desta
emenda, procura-se um correto atendimento das demandas de nossa
população.

EMENDA N°4
Institua-se no Plano Plurianual de Ação Governamental o Programa

de Desenvolvimento da Fruticultura com status de projeto estruturador
composto pelas ações: Centro Regionais de Fruticultura, Pesquisa de
Desenvolvimento da Fruticultura, Transferência e Difusão de
Tecnologia para Fruticultura, Defesa Sanitária na Fruticultura.

Dê-se ao objetivo do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura
a seguinte redação:

Objetivo
Estruturar o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura no

Estado objetivando a geração de renda, agregação de valor e
melhoria da oferta de frutas de qualidade no mercado interno,
dispensando especial atenção à pequena propriedade rural.

Dê-se aos benefícios gerados pelo Programa de Desenvolvimento
da Fruticultura a seguinte redação:

Benefícios gerados:
- Fortalecimento dos Centros Regionais de Fruticultura nas regiões

Norte, Triângulo, Zona da Mata e Sul de Minas.
- Desenvolvimento e apoio a projetos de pesquisa na área de

fruticultura, em especial à geração de tecnologia de produção e ao
processamento adequados às pequenas propriedades rurais.

- Assistência técnica, transferência e difusão de tecnologia de
fruticultura nos aspectos de produção e processamento.

- Controle fitossanitário com a criação de barreiras sanitárias para
produtos da fruticultura e qualificação dos técnicos responsáveis pela
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fiscalização sanitária nos aspectos da qualidade biológica e
controle de agrotóxicos.

Dê-se às colunas Metas 2005, Financeiro 2005, Meta 2006-2007 e
Financeiro 2006-2007 das ações a seguir discriminadas a seguinte
redação:

* - A Tabela das Ações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Anexo: encaminha Programa de Trabalho
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2004.
Laudelino Augusto - Padre João - Ricardo Duarte.
Justificação: A fruticultura, entre as várias atividades do

agronegócio, é uma das mais evidentes e difundidas alternativas de
negócio no País atualmente.

As transformações sociais, principalmente aquelas que afetam o
hábito de consumo da população, têm interferido de maneira intensa
nas relações entre os vários segmentos das diversas cadeias
produtivas. Assim, as relações tendem a ampliar a interdependência e
a especialização do setor produtivo rural, visando atender às
exigências crescentes em quantidade - escala de produção - e
qualidade intrínseca dos produtos.

Os consumidores procuram, cada vez mais, atender a suas
necessidades alimentares com uma dieta equilibrada, e os hortifrútis
entram como importantes fontes de vitaminas e minerais. Alguns
fatores de mudança no perfil do consumidor maximizam a tendência
de aumento do consumo de hortifrútis In natura" ou minimamente
processados.

Entre os argumentos mais freqüentes, está a segurança alimentar
mundialmente discutida, ou seja, o produto deve ser seguro para
quem produz, consome e para o meio ambiente. Não mais se produz
visando à quantidade, o objetivo principal passa a ser a qualidade.
Essa tendência desafia as estruturas tradicionais de distribuição no
País, ao mesmo tempo em que proporciona o desenvolvimento de
novos nichos de mercado e oportunidades de negócios especializados
dentro do setor.

Nas últimas duas décadas, as novas tendências do consumo
alimentar surgem e se disseminam rapidamente, de forma que novos
costumes se transformam em padrão de comportamento em pouco
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tempo. Dessa forma, o consumidor assume um papel decisório e
até impositivo, bastante ativo, no padrão de qualidade dos produtos e
na sua seleção e distribuição.

Torna-se valor para o consumo o fato de um produto ser
considerado natural e de melhor qualidade, dotado de frescor, pureza,
sabor e valor nutritivo. Para atender a essas demandas, a cadeia de
produção deve investir na maior diversificação de produtos e destiná-
los a diferentes tipos de público-alvo, inclusive a várias faixas etárias.

São alguns dos fatores que justificam o aumento de demanda e do
comércio internacional dos produtos hortícolas em geral: a
urbanização crescente e acelerada, tecnologias de transporte e
armazenamento de produtos perecíveis, sistemas de produção mais
racionais e adequados à percepção dos consumidores quanto à
qualidade e à segurança dos alimentos.

As mudanças mais significativas no perfil de consumo são mais
facilmente observadas nos países desenvolvidos, onde os
consumidores têm renda maior e portanto mais opções em sua dieta,
além de acesso a produtos de maior valor agregado, normalmente de
melhor qualidade nutricional. Nos Estados Unidos, o consumo de
frutas e vegetais cresceu 21% entre 1970 e 1998, em detrimento, por
exemplo, do consumo de café e de carne vermelha, que decresceram
30% e 12% no mesmo período, respectivamente.

Existem, portanto, dois vetores de mudanças que afetam
diretamente o negócio de frutas no Brasil e no mundo: o de consumo
e o de produção. O primeiro vetor, e mais importante, refere-se à
mudança de preferência dos consumidores, impulsionando o consumo
de frutas e derivados. A percepção de que as frutas são alimentos
saudáveis, nutritivos e seguros, a diversidade crescente de espécies e
variedades ofertadas no mercado mundial e a praticidade do consumo
de sucos, polpas, congelados e minimamente processados, são os
fatores que determinam a direção e a intensidade positivas desse
vetor. O segundo vetor, conseqüente do primeiro, é o crescimento da
oferta de frutas no mundo, tendência seguida pelo Brasil e,
relativamente, por Minas, implicando, também, aumento de
competitividade na cadeia produtiva.

Na contramão da euforia geral pela fruticultura, a oferta de
informações para embasar a tomada de decisão dos empresários é

WA
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para uma avaliação mais precisa dos mercados, seus riscos e
O

p
ortunidades, frente às várias opções de fruteiras cultiváveis no País.

As taxas de crescimento de plantio e de produção de algumas
fruteiras são aparentemente díspares em relação à realidade do
mercado brasileiro e à efetiva capacidade de entrada de nossos
produtos no mercado internacional. Já que as frutas são produtos de
maior valor agregado e, portanto, mais caros, é necessário que os
consumidores tenham renda mais elevada. A lei da oferta e da
procura pode levar a uma queda dos preços, tornando inviável a

• manutenção dos pomares e o cumprimento dos contratos de
• financiamento das culturas.

No mercado, nota-se uma tendência cada vez maior de perda de
importância das Centrais de Abastecimento e o aumento de
concentração no comércio varejista, com a intensificação de
aquisições de pequenas e médias empresas do setor por grandes
grupos nacionais e multinacionais. Essa tendência está bastante
avançada em países mais ricos, como nos Estados Unidos e nos
países europeus.

A concentração no setor varejista deve ser encarada pelo produtor
como um novo desafio na gestão da comercialização de produtos
hortifrútis. A mudança de negociação de atacadistas para varejistas
não oferece vantagens tão claras como se imagina que a simples
perda de intermediários na cadeia traria. O processo de negociação
adotado pelas grandes redes de hipermercados, principalmente as
multinacionais, tem trazido dificuldades semelhantes ou maiores para
os produtores que estão nesse sistema de venda direta.

Referências no PMDI
O Programa de Desenvolvimento das Fruticultura está adequado às

diretrizes e objetivos estabelecidos pela Lei n° 15.032, de 2004, que
estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, asaber:

"Art. 2° -	..............
• 1 - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;
II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo;
III - o incremento das atividades produtivas no Estado;
IV - a expansão social do mercado consumidor;
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V - a superação das desigualdades sociais e regionais no

Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho;
VII - o desenvolvimento dos municípios dê escassas condições de

propulsão socioeconômica;
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à
superação da miséria e da fome, as quais poderão contar com a
participação da sociedade civil organizada."

Os objetivos do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura estão
inteiramente adequados ao que dispõe o PMDI, pois visam a
resultados que contribuirão para o crescimento econômico do Estado
e para a geração de trabalho e renda. Estimulando a atividade da
fruticultura e o beneficiamento da produção, as transformações
desejadas pelo agronegócio e pelos pequenos produtores tornar-se-
ão uma realidade. A implantação desse programa torna possível a
viabilidade de outros projetos, pois dá a partida e visibilidade a uma
cadeia de outras inciativas. Abre espaço para a promoção de novos
investimentos e estimula ações da sociedade, complementando e
fortalecendo o efeito estruturador da nova situação que se está
construindo.

Indicação dos Recursos que Financiarão o Programa de
Desenvolvimento da Fruticultura:

Recursos provenientes do Governo Federal, por meio do BNDES e
do seu Programa de Desenvolvimento da Fruticultura -
PRODEFRUTA -, criado nos termos da Resolução n° 3.207, de
24/6/2004, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da fruticultura
brasileira por meio de investimentos que proporcionem o incremento
da produtividade e da produção, assim como as melhorias do padrão
de qualidade e das condições de comercialização dos produtos
frutícolas.

Recursos ordinários do Governo do Estado, possíveis diante do
novo quadro de recuperação financeira do Estado e da prioridade
dada a programas que contibuam para o desenvolvimento econômico
e social de Minas Gerais.

Programa de Trabalho
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órgão 01231 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA

Objetivo: estruturar o desenvolvimento da fruticultura no Estado,
objetivando a geração de renda, a agregação de valor e a melhoria da
'oferta de produtos de qualidade no mercado interno, dispensando
especial atenção à pequena propriedade rural.

Situação: programa incluído
Ações Orçamentárias:
Unidade: 01231 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - SEAPA
• Nome: Centros Regionais de Fruticultura

Finalidade: fortalecer os centros regionais da fruticultura nas regiões
Norte, Triângulo Mineiro e Zona da Mata e apoiar a criação de um
centro na região Sul de Minas

* - A Tabela da Finalidade foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Unidade: 3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - EPAMIG
• Nome: Pesquisa e Desenvolvimento da Fruticultura

Finalidade: desenvolvimento e apoio a projetos de pesquisa na área
de fruticultura, em especial para geração de tecnologia de produção e
processamento adequado a pequenas propriedades rurais.

* - A Tabela da Finalidade foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Unidade: 3041 - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
de Minas Gerais - EMATER

Nome: Transferência e Difusão de Tecnologia
i ii prestar assistência técnica e promover a transferência e

difusão de tecnologia de fruticultura, nos aspectos de produção e
processamento

- A Tabela da Finalidade foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Unidade: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
Nome: Defesa Sanitária na Fruticultura
Finalidade: criação de barreiras sanitárias para produtos da

fruticultura e qualificação dos técnicos encarregados da fiscalização
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sanitária, nos aspectos de qualidade biológica e controle de
agrotóxicos

* - A Tabela da Finalidade foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

EMENDA N°5
Altere-se no Anexo II do PL 1.893/2003, na Secretaria de Estado da

Educação, a finalidade da seguinte Ação Governamental:
Programa: 0328— Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental
Ação: P774 - Registro do Aluno
Finalidade: identificar os alunos da rede pública do Estado, por meio

do número da carteira de identidade, inclusive expedida no
estabelecimento de ensino em parceria com a Secretaria de Estado
de Defesa Social, para acompanhamento e controle do fluxo dos
matriculados, aprovados, concluintes, transferidos e evadidos,
utilizando as informações como critério para definição do quadro de
pessoal, repasse de recursos para merenda, manutenção das escolas
da rede pública e acompanhamento dos recursos do FUNDEF.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Weliton Prado
Justificação: A Ação Governamental de Registro do Aluno, constante

da Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
2004-2007 como ação mantida, é uma louvável iniciativa da Secretaria
de Estado de Educação. Durante as audiências de revisão do PPAG
2004-2007, a ação foi apresentada para ser realizada em parceria
com a Secretaria de Estado de Defesa Social - Polícia Civil, utilizando
para a identificação o número da carteira de identidade.

Entretanto, não basta implementar a ação de registro sem facilitar a
expedição da Carteira de Identidade no próprio estabelecimento de
ensino. A proposta "Identidade na Escola" já discutida nesta Casa de
Lei através do Projeto de Lei n.° 87112003, de minha autoria.

Nesse sentido, alteramos a redação da finalidade da ação incluindo
essa possibilidade, razão pela qual solicitamos o apoio dos demais
colegas.

EMENDA N°6
Altere-se no Anexo II do PL 1.893/2003, na Secretaria de Estado da

Educação, a seguinte Ação Governamental:
Programa: 0116— Melhoria do Ensino Fundamental
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Ação: P156 - Construção, Ampliação, Reforma de Prédios

Escolares - Ensino Fundamental
Regionalização: Triângulo Mineiro
Produto - Unidade de Medida: Prédio Beneficiado - Prédio
Meta 2005: 3
Financeiro 2005: R$ 2.100.000,00
Meta 2006/2007: 6
Financeiro 2006/2007: R$ 4.200.000,00
Finalidade: construir, ampliar e reformar prédios escolares para

E!atender a demanda do ensino médio.
Fonte Anulada:
Secretaria de Governo
P280 - Divulgação Governamental
Valor Deduzido 2005: R$ 2.100.000
Valor Deduzido 200612007: R$ 4.200.000
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Weliton Prado
Justificação: O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

2004-2007, não prevê a construção de nenhuma escola de ensino
fundamental nó Estado de Minas Gerais, razão pela qual formulamos
a presente emenda para atender à enorme demanda de vagas no
ensino fundamental no Triângulo Mineiro, consoante a proposta de
melhoria e ampliação do ensino fundamental proposta pelo Govemo.

EMENDA N°7
Altere-se no Anexo II do PL 1.893/2003, na Secretaria de Estado da

Educação, a seguinte Ação Governamental:
Programa: 0369 - Alimentação Escolar
Ação: P483 - Alimentação Escolar
Regionalização: Estadual
Produto - Unidade de Medida: Aluno Beneficiado com Merenda

Escolar - Aluno
Meta 2005: 2.601.251
Financeiro 2005: R$ 74.260.000,00
Meta 2006/2007: 2.601.251
Financeiro 2006/2007: R$ 148.520.000,00
Finalidade: fornecer alimentação aos alunos das escolas públicas

estaduais de ensino fundamental e médio contribuindo para suprir
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suas necessidades nutricionais.

Fonte Anulada:
Secretaria de Estado de Educação
P950 - Desenvolvimento do Ensino Médio
Valor Deduzido 2005: R$ 23.864.000,00
Valor Deduzido 2006/2007: R$ 47.728.000,00
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Weliton Prado
Justificação: A ação de Alimentação Escolar no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2004-2007, inclui apenas os estudantes
do ensino fundamental. Para o ano de 2005, estarão matriculados 840
mil alunos no ensino médio, que deve ter o direito à merenda como
uma medida de assegurar condições nutricionais ao alunos,
consoante a proposta de universalização do Governo do Estado.
Serão necessários R$23.864.000 para 2005, razão pela qual
formulamos a presente emenda acrescendo recursos à ação
existente.

EMENDA N°8
Inclua-se no Anexo II do PL 1.893/2003, na Secretaria de Estado da

Educação, a seguinte Ação Governamental:
Programa: 0310— Universalização e Melhoria do Ensino Médio
Ação: Livro Didático no Ensino Médio
Regionalização: Estadual
Produto - Unidade de Medida: Aluno Beneficiado com Livro Didático

—Aluno
Meta 2005: 840.000
Financeiro 2005: R$ 22.000.000,00
Meta 2006/2007: 840.000
Financeiro 2006/2007: R$ 77.000.000,00
Finalidade: adquirir e distribuir livros didáticos aos alunos de escolas

públicas estaduais de ensino médio.
Fonte Anulada:
Secretaria de Estado de Educação
P950 - Desenvolvimento do Ensino Médio
Valor Deduzido 2005: R$ 22.000.000,00
Valor Deduzido 2006/2007: R$ 77.000.000,00
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
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Justificação: O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
2004-2007 ainda não contempla o programa estadual do "Livro na
Escola" como uma ação específica. Por essa razão formulamos a
presente emenda para assegurar recursos para beneficiar 840 mil
alunos com a compra de 1,8 milhões de livros didáticos de Português
e Matemática conforme cronograma da Secretaria de Estado de
Educação.

EMENDA N°9
Altere-se no Anexo II do PI- 1.893/2003, na Secretaria de Estado da

Educação a FINALIDADE da seguinte Ação Governamental:
Programa: 0509 - Regionalização da Assistência à Saúde
Ação: P256 - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais

do Sistema único de Saúde - PRO-HQSP
Finalidade: Investir em equipamentos e obras de construção,

reforma e ampliação dos hospitais da Rede SUS/MG para que
possam melhorar a qualidade da atenção hospitalar no Estado,
consolidando a regionalização com o fortalecimento dos hospitais
âncora dos pólos macro e microrregionais.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Weliton Prado
Justificação: A Ação Governamental de Fortalecimento e Melhoria

da Qualidade dos Hospitais do Sistema único de Saúde - PRO-
HOSP, constante do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG 2004-2007 merece revisão como proposta na Revisão do
PPAG.

Nos anos de 2003 e 2004, os recursos repassados pelo Fundo
Estadual de Saúde destinam-se ao incremento de equipamentos nas
unidades hospitalares beneficiadas. A nosso ver, o alcance da ação
orçamentária merece ser ampliada para que as unidades possam
também investir em obras de construção, reforma e ampliação.

Nesse sentido, alteramos a redação da finalidade da ação incluindo
essa possibilidade, razão pela qual solicitamos o apoio dos demais
colegas.

EMENDA N°10
inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, a ação a

seguir descrita, como parte integrante do Programa 0186 -
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Conservação da biodiversidade e desenvolvimento florestal - e,
para efeitos compensatórios, ficam deduzidos da Ação P 049 - Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$
10.000,00, no ano de 2005, e R$ 20.000,00, no período de 2006-2007:

"Programa 0186 - Conservação da biodiversidade e
desenvolvimento florestal

Unidade: 02101 - Instituto Estadual de Florestas
P ...... - Criação do Centro de Referência do Setor de Base Florestal
Finalidade: implantar e operacionalizar o Centro de Referência do

Setor de Base Florestal, encarregado da centralização de informações
de mercado e de produção, da coordenação de ações estratégicas de
planejamento, da orientação a produtores e de sugerir medidas de
desregulamentação, de estímulo e desenvolvimento da silvicultura e
do mercado livre de madeira plantada.

Produto: Centro implantado
Unidade de Medida: Estrutura funcionando
* - A Tabela da Estrutura de Funcionamento foi publicada na edição

do "Diário do Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Paulo Piau
Justificação: Os Deputados signatários da Frente Parlamentar da

Silvicultura, criada no início deste ano com o objetivo de apoiar o
desenvolvimento do setor de base florestal em Minas Gerais,
cumprindo recomendação contida no Relatório Final da Comissão
Especial da Silvicultura, apresenta esta Emenda ao PPAG 2004-2007,
na oportunidade da sua primeira revisão anual.

Por solicitação dessa Frente Parlamentar, com apoio dos segmentos
mineiros da produção florestal, esta Casa instalou em junho de 2004 a
referida Comissão, que teve por objetivo estudar e propor políticas
públicas para o setor florestal, com foco nas florestas plantadas, e
ações de incentivo à produção de madeira.

O diagnóstico obtido a partir das exposições dos convidados,
representantes de todos os segmentos privados, de associações e
ONG5, além de diversos órgãos públicos relacionados com o setor,
deixou clara a situação de emergência em que vive o Estado no que
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tange ao abastecimento de madeira. O fenômeno foi denominado
de "Apagão Florestal". A despeito do altíssimo nível tecnológico
atingido pela silvicultura mineira, que é destaque em todo o mundo, os
volumes de plantio anuais têm sido insuficientes para atender à
demanda crescente de madeira do mercado.

O setor de base florestal é responsável por 7% do PIB estadual.
Essa marca pode, porém, ser superada em muito ao se considerar o
volume de terras já ocupadas pelas empresas florestais e pelas áreas,
de volume ainda maior, subutilizadas e com graus diversos de
degradação, disponíveis nas propriedades rurais do Estado, sem que
isso interfira na produção de alimentos.

A criação do Centro de Referência do Setor de Base Florestal sob a
tutela do IEF, ora proposta, tem por objetivo instrumentalizar o setor
na organização de informações de mercado e na estruturação de
planos estratégicos de ação. Além disso, a proposta prevê que seja
feita a orientação do produtor florestal com estímulo ao
desenvolvimento de um mercado livre de madeira plantada, com base
no uso múltiplo da floresta.

Pela alta relevância da proposta apresentada, a Frente Parlamentar
da Silvicultura conclama os parlamentares desta Casa a aprovar a
inclusão dessa ação no PPAG mineiro.

EMENDA N°11
Inclua-se, no Anexo 1, seção Programas Incluídos, os seguintes

programas "... DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA" e
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA", na forma a seguir especificada:

a.1)
PROGRAMA: ... DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA
ÓRGÃO: Universidade do Estado de Minas Gerais
UNIDADE RESPONSÁVEL: Universidade do Estado de Minas

Gerais
OBJETIVO: Desenvolver ações para execução de projetos de

pesquisa científica e tecnológica, estimulando sua divulgação e
captação de recursos.

* A Tabela do Desenvolvimento da Pesquisa Científica foi publicada
na edição do "Diário do Legislativo" de 24.11.2004.

P ... APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02351 Universidade do Estado de
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Minas Gerais

FINALIDADE: Selecionar e privilegiar acadêmicos que apresentarem
projetos de pesquisa viáveis com expectativa de resultados
favoráveis.

a.2)
PROGRAMA: ... EXTENSAO UNIVERSITÁRIA
ÓRGÃO: Universidade do Estado de Minas Gerais
UNIDADE RESPONSÁVEL: Universidade do Estado de Minas

Gerais
OBJETIVO: Promover a integração entre a instituição e a

comunidade, mediante prestação de serviços e promoção de
atividades com a participação de alunos e professores em programas
de interesse social.

* - A Tabela da Extensão Universitária foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 24.112004.

P ... EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
FINALIDADE: Promover a integração entre a instituição e a

comunidade mediante prestação de serviços e do desenvolvimento de
atividades com participação de alunos e professores em programas de
interesse social.

b) deduzir valores das seguintes ações:
para 2005:
Órgão: Secretaria de Estado de Governo
Programa: Comunicação Social
Ação: Divulgação Governamental
Valor deduzido: R$154.000,00.
para 2006/2007:
Órgão: Secretaria de Estado de Governo
Programa: Comunicação Social
Ação: Divulgação Governamental
Valor deduzido: R$1.746.000,00.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda pretende criar ações de pesquisa e extensão

a serem desenvolvidas pela UEMG, na mesma proporção da
programação da UNIMONTES para os anos de 2005 a 2007,
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Promovendo, com isso, o desenvolvimento homogêneo das
atividades de ciência, tecnologia e inovação no Estado e consolidando
a UEMG como centro produtor e difusor de conhecimento de
qualidade. Ademais, causa-nos estranheza que o planejamento do
Estado preveja maior investimento de recursos em publicidade do que
nas atividades de consolidação da pesquisa científica estadual,
imperfeição que procuramos corrigir.

EMENDA N° 12
Exclua-se, do Anexo 1, seção "Ações Incluídas ou Excluídas de

Programas Existentes", Programa 0011 - Processo Legislativo, item
"Ações Excluídas", as ações "E263 - Acompanhamento de Políticas
Públicas" e "E264 - Capacitação para o Acompanhamento de Políticas
Públicas".

Saladas Comissões, 19 de novembro de 2004.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O Projeto de revisão do PPAG propõe a exclusão das

• ações citadas, e sua aglutinação na ação P011 - Elaboração
Legislativa e Acompanhamento de Políticas Públicas. As ações que a
proposta exclui do PPAG têm o objetivo de permitir, a todos os
Membros desta Casa, o acesso aos sistemas de planejamento e de
gestão financeira do Estado, assim como dotar a Assembléia de
profissionais capacitados para o pleno exercício da ação fiscalizadora
do Poder Legislativo. A emenda aqui proposta vai de encontro a essa
iniciativa, procurando manter, no programa de trabalho da Assembléia
Legislativa, a discriminação de ações atualmente existente.
Entendemos que as ações do PPAG, e, conseqüentemente, do
orçamento, devem ser diferenciadas em razão do produto mensurável
que delas resulta. Como pode ser facilmente observado, as ações que
procuramos manter têm finalidade e produto bastante distintos da
ação com a qual é proposta sua fusão. Assim, acreditamos que a
aglutinação desses projetos em uma atividade mais genérica
prejudicaria a transparência do orçamento e a coerência do
planejamento estadual.

EMENDA N°13
Inclua-se no Programa P0281 - Cooperação Estado e Município,

Anexo 1, pág. 70, a ação "capacitação de profissionais da educação
infantil", com as metas abaixo descritas:

rÀ



1081
* - A Tabela da Emenda n° 13 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 24.11.2004.
Finalidade: proporcionar aos professores de crianças até 6 anos

oportunidade de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: ação incluída com vistas a fornecer apoio técnico e

financeiro aos municípios para o atendimento da educação infantil.
As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da Alteração foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

EMENDA N° 14
Inclua-se no Programa n° 0310 - Universalização e Melhoria do

Ensino Médio, pág. 81, Anexo 1, e pág. 158, Anexo II, a Ação
"Alimentação Escolar para o Ensino Médio", com as seguintes metas:

* - A Tabela da Emenda n° 14 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Finalidade: suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos
alunos do ensino médio da rede estadual matriculados no turno
noturno, em municípios com índice de Desenvolvimento Humano -
IDH - igual ou menor que 0,650.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A ação já havia sido incluída no Programa P0310, por

meio da Subemenda n° 1 à Emenda n° 23 ao Projeto de Lei n°
1.11812003, mas não consta como ação orçamentária nos anexos da
Lei n° 15.033, de 2004, com metas físico-financeiras para 2005-2007.

A seguinte adaptação deverá ser efetuada:
A Ação P204 - Fornecimento de mata-burros, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da Melhoria da infra-estrutura foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 24.11.2004.

rs
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EMENDA N°15
Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P539 -

Escola Referência do Ensino Fundamental, do Programa 0328 -
Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental, pág. 161 do Anexo II.

"P539 - Escota Referência do Ensino Fundamental
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino
fundamental que desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de
problemas educacionais, tornando-se referência para as demais.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
ii Comissão de Participação Popular

Justificação: alteração da finalidade, visando a facilitar a integração
dos alunos com necessidades especiais."

EMENDA N° 16
Inclua-se no Programa n° 0158 - Construção do Campus da UEMG,

pág. 51, Anexo t, a Ação "Execução da Infra-Estrutura e Urbanização",
com as seguintes metas:

* - A Tabela da Emenda n° 16 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Finalidade: executar projetos de infra-estrutura e urbanização do
terreno para construção do "campus" de Belo Horizonte da UEMG.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: a ação já existe no Programa P0158, porém faz-se

necessário atualizar as metas físico-financeiras para os exercícios de
2005-2007.

.A seguinte adaptação deverá ser efetuada:

.A Ação P204 - Fornecimento de mata-burros, vinculada ao
Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da Melhoria da infra-estrutura foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 24.11.2004.

EMENDA N°17
Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P789 -

Apoio à Atividade Docente do Ensino Fundamental:

rÀ
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"P789 - Apoio à Atividade Docente do Ensino Fundamental
Finalidade: proporcionar aos professores do Ensino Fundamental

oportunidades de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional, priorizando o treinamento dos professores
que lecionam para crianças de 6 anos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração da finalidade, tendo em vista a ampliação do

ensino fundamental para 9 anos.
EMENDA N°18

No anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte
ação, no Programa n° 0217 - Estrada Real -, inserindo-a entre as
ações incluídas no anexo 1:

"Criação e implantação de sistema de coleta e avaliação de dados
estatísticos do turismo na Estrada Real."

UNIDADE: 01411 - Secretaria de Estado de Turismo.
P... : "Criação e implantação de sistema de coleta e avaliação de

dados estatísticos do turismo na Estrada Real."
Finalidade: medir o desempenho do Programa Estrada Real,

levando em conta os dados estatísticos relacionados à demanda e à
oferta de equipamentos e atrativos turísticos, o fluxo de turistas e a
geração de emprego e renda nos municípios que compõem a Estrada
Real, visando dar subsídios ao Poder Executivo para a correta
condução do Programa e da sua política de desenvolvimento do
Estado.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Ainda não há no Estado um sistema eficiente de coleta

e avaliação de dados estatísticos do turismo, em especial dados
referentes às ações implementadas no Programa Estrada Real e, em
razão da necessidade de se fazer uma correta avaliação de
desempenho do Programa, é fundamental a criação desse sistema.

Produto: Sistema de Coleta de Dados Estatísticos do Turismo.
Unidade de Medida: Pesquisa e Estudo Elaborado.
Meta: 1 sistema.
Financeiro 2005: R$30.000,00 (trinta mil reais) - (Deduzindo-se da

Ação P 204 - Fornecimento de Mata-burros).



Financeiro 2006-2007: R$60.000,00 (sessenta mil reais) - 1084
(Deduzindo-se da Ação P 204 - Fornecimento de Mata-burros).

EMENDA N°19
Inclua-se no Programa P0014 - Edificações Públicas, Anexo 1, pág.

48, a Ação "Implementação de Centros Culturais":
* - A Tabela da Emenda n° 19 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.11.2004.
Finalidade: promover o acesso da população aos bens culturais,

garantindo-se a descentralização da política cultural e a valorização
da cultura mineira.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Revitalizar a Ação P019 com adequações em sua

denominação e finalidade, bem como na distribuição de suas metas
físicas e financeiras para os exercícios de 2005 a 2007.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A Ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da Melhoria da infra-estrutura, foi publicada na edição
do "Diário do Legislativo" de 24.11.2004.

EMENDA N°20
Dê-se ao objetivo do Programa P0128 - Incremento à Produção

Cultural a seguinte redação:
Programa 0128: Incremento à Produção Cultural
Objetivo: Desenvolver e consolidar projetos culturais, por meio de

parceria público-privada, mediante os mecanismos legais de incentivo
fiscal, e de financiamento público, por intermédio do Fundo Estadual
de Cultura, a ser constituído com a finalidade de financiar ações que
visem à produção, à divulgação e à preservação de bens e
manifestações culturais no Estado.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: ampliação do objetivo do programa, tendo em vista a

previsão de criação do Fundo Estadual de Cultura.
EMENDA N°21

Dê-se à finalidade da Ação P892 "Educação Fiscal - Um

WA
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pressuposto para a cidadania", vinculada ao Programa 0210 -
Modernização da Receita Estadual, Anexo lI, a seguinte redação:

P892 - Educação Fiscal - Um pressuposto para a cidadania
Finalidade: Desenvolver e institucionalizar a educação fiscal em

Minas Gerais, estimulando a troca de notas fiscais por ingressos em
espetáculos culturais como estratégia de conscientização do cidadão
para a função social do tributo e incremento na arrecadação tributária.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração da finalidade da ação, com vistas a dinamizar

o consumo da produção cultural e contribuir para a alavancagem das
fontes de receita do Estado.

EMENDA N°22
Inclua-se no Programa P0093 - Aesso ao Conhecimento e à

Informação Cultural, no Anexo 1, a Ação "Formação de Agentes e
Empreendedores Culturais", com as metas abaixo descritas:

* - A Tabela da Emenda n° 22 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 42.11.2004.

Finalidade: capacitar agentes e empreendedores para a gestão de
políticas nos diversos setores da cultura, abrangendo as 66
microrregiões do Estado.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: ação incluída com vistas a estabelecer uma política de

treinamento de profissionais que atuem junto à comunidade na
elaboração de projetos e desenvolvimento de atividades de divulgação
e produção cultural, bem como na preservação de bens de natureza
material e imaterial.

As seguintes adaptações deverão ser efetuadas:
A Ação P212 - Fornecimento de vigas metálicas, vinculada ao

Programa P0155 - Melhoria da infra-estrutura de acessos viários,
deverá ser alterada conforme a descrição abaixo:

* - A Tabela da Melhoria da infra-estrura foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 24.11.2004.

EMENDA N°23
Dê-se à finalidade da Ação P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos

Econômicos e Sociais, vinculada ao Programa 322 - Desenvolvimento

rÀ
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de Estudos e Pesquisas Aplicadas, a seguinte redação:

P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos e Sociais
Finalidade: desenvolver pesquisas e projetos socioeconômicos,

abrangendo as áreas de finanças públicas, análise de indicadores
econômicos da cultura, turismo, criminalidade e desenvolvimento
humano, com o objetivo de subsidiar a proposição e a avaliação de
políticas públicas.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração da ação, com a inclusão da economia da

cultura na abrangência dos estudos sobre os diversos setores.
EMENDA N°24

ii No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se à finalidade da
Ação P335, do Programa 0520 - Saúde em Casa - a seguinte
redação, inserindo-a entre as ações alteradas do Anexo 1:

"P335 - Saúde em Casa
Finalidade: Contribuir para a sustentabilidade financeira dos

municípios na implantação das equipes do Programa de Saúde da
Família/PSF, e incentivar a contratação de profissionais da área de
Assistência Social para a sua composição."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°25
No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se ao objetivo do

Programa n° 509 - Regionalização da Assistência à Saúde - a
seguinte redação, inserindo-o entre os programas alterados:

"PROGRAMA: 0509 - REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A
SAÚDE

Objetivo: Adequar a oferta de serviço à demanda de saúde da
população, por região assistencial, observado o princípio da
humanização do atendimento e possibilitado o atendimento ao
cidadão o mais próximo possível de seu município de residência, de
acordo com o Plano Diretor de Regionalização - PDR."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°26
No Anexo II, dos Programas Estruturadores, dê-se ao objetivo do

rC
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Programa n°213 - Lares Geraes - a seguinte redação, inserindo-o
entre os programas alterados:

"Programa: 0213 - Lares Geraes
Objetivo: promover a construção de unidades habitacionais e a

melhoria das unidades existentes nos assentamentos humanos, 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."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°27
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se, entre as ações alteradas, a
Ação P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e
a Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios, do
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, com a
seguinte redação:

"P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios.

Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao
ressarcimento do direito violado, e subsidiar os Conselhos de Direitos
na formulação e gestão das políticas de atendimento. Capacitar
Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente para o uso do SIPIA.

Produto: Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência
implantado nos Conselhos Tutelares

Unidade de medida: sistema
Meta 2005: 110
Financeiro 2005: R$189.600,00
Meta 2006-2007: 220
Financeiro 2006-2007: R$360.000,00
Justificação: a alteração na finalidade, nas metas e no financeiro
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para os períodos 2005 e 2006-2007 se justifica pela necessidade
de capacitar os Conselheiros Tutelares e os Conselheiros Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente no SIPIA.".

No Anexo li - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se 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 Vulnerabilizadas (Programa 0622), com a seguinte redação:

"P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios
• Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao
ressarcimento do direito violado, e subsidiar os Conselhos de Direitos
na formulação e gestão das políticas de atendimento. Capacitar
Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente para o uso do SIPIA.

Produto: Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência
implantado nos Conselhos Tutelares

Unidade de medida: sistema
Meta 2005: 150
Financeiro 2005: R$189.600,00
Meta 2006-2007: 300
Financeiro 2006-2007: R$360.000,00
Justificação: a alteração na finalidade, nas metas e no financeiro

para os períodos 2005 e 2006-2007 se justifica pela necessidade de
capacitar os Conselheiros Tutelares e os Conselheiros Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente no SIPIA.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 Fornecimento de
mata-burros, do Programa 0155 Melhoria da infra-estrutura dos
acessos viários, como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 - Fornecimento de Mata-burros
(...)
Meta 2005: 3.993

ri-&1
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Financeiro 2005: R$4.880.000,00
Meta 2006-2007: 4.712
Financeiro 2006-2007: R$5.760.000,00
Justificação: anulação de R$120.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$240.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P576, do Programa 0622".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°28
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P... "Família
Acolhedora", no Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"PXXX Família Acolhedora
Finalidade: implementar a cooperação técnica e financeira em um

município de referência, no ano de 2005, com posterior ampliação do
número de municípios, direcionada à colocação de criança e
adolescente em situação de riscos pessoal e social em famílias
substitutas que se disponham, se credenciem e sejam autorizadas
para tal, mediante o instituto da guarda.

Produto: município atendido
Unidade de medida: município
Meta 2005: 1 (Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$100.000,00
Meta 2006-2007:10
Financeiro 2006-2007: R$2.000.000,00
Justificação: A criação dessa nova ação e sua inclusão no Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" se justifica
pela necessidade de se implementarem alternativas para a proteção
não institucionalizada de crianças e adolescentes. Os recursos
destinados ao financeiro de 2005 referem-se à implementação da
cooperação técnica e financeira em um município de referência (Belo
Horizonte), para validação da proposta. Para o biênio 2006-2007, os
recursos deverão ser destinados à ampliação dessa cooperação
técnica e financeira nos municípios pólo das 10 macrorregiões do
Estado.".

rÃ



No Anexo li - Programas Estruturadores - do projeto de revisão 
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do PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Família Acolhedora", no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
redação:

"PXXX Família Acolhedora
Finalidade: implementar a cooperação técnica e financeira em um

município de referência, no ano de 2005, com posterior ampliação do
número de municípios, direcionada à colocação de criança e
adolescente em situação de risco pessoal e social em famílias
'substitutas que se disponham, se credenciem e sejam autorizadas
para tal, mediante o instituto da guarda.

ii Produto: município atendido
Unidade de medida: município
Meta 2005: 1 (Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$100.000,00
Meta 2006-2007:10
Financeiro 2006-2007: R$2.000.000,00
Justificação: A criação dessa ação e sua inclusão no Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabiljzadas" se
justificam pela necessidade de se implementarem alternativas para a
proteção não institucionalizada de crianças e adolescentes. Os
recursos destinados ao financeiro de 2005 referem-se à
implementação da cooperação técnica e financeira em um município
de referência (Belo Horizonte), para validação da proposta. Para o
biênio 2006-2007, os recursos deverão ser destinados à ampliação
dessa cooperação técnica e financeira nos municípios pólo das 10
macrorregiões do Estado.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-Burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros
() .........................................................
Meta 2005: 4.009
Financeiro 2005: R$4.900.000,00
Meta 2006-2007: 3.272
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Financeiro 2006-2007: R$4.000.000,00
Justificação: Anulação de R$100.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$2.000.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para
a Ação PXXX, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°29
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P469 "Combate à Violência e à Exploração Sexual", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a
seguinte redação:

"P469 Combate à Violência e à Exploração Sexual

Meta 2005: 130
Financeiro 2005: R$400.000,00
Meta 2006-2007: 190
Financeiro 2006-2007: R$584.630,00".
Justificação: A alteração nas metas e no financeiro para o período

2005-2006-2007 se justifica pela necessidade de se assegurarem
recursos para o apoio financeiro aos municípios na execução de
políticas de combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P469 "Combate à Violência e à Exploração
Sexual", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P469 Combate à Violência e à Exploração Sexual

Meta 2005: 130
Financeiro 2005: R$400.000,00
Meta 2006-2007: 190
Financeiro 2006-2007: R$584.630,00
Justificação: A alteração nas metas e no financeiro para o período

2005-2006-2007 se justifica pela necessidade de se assegurarem
recursos para o apoio financeiro aos municípios na execução de
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adolescentes.".
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-Burros

ii Meta 2005: 4.017
Financeiro 2005: R$4.910.000,00
Meta 2006-2007: 4.700
Financeiro 2006-2007: R$5.745.370,00
Justificação: Anulação de R$90.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$254.630,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P469, do Programa 0622.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°30
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Qualificação de
Recursos Humanos para a Gestão e Controle da Política de
Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente", no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
redação:

"PXXX Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e
Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente

Finalidade: Desenvolver ações de qualificação e capacitação técnica
destinadas aos conselheiros municipais dos direitos da criança e do
adolescente e aos gestores da política de atendimento a esses
direitos.

Produto: Pessoa capacitada
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 3.200
Financeiro 2005: R$200.000,00
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Meta 2006-2007: 6.400
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
Justificação: A inclusão dessa ação, no âmbito do Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" se justifica
por sua função estratégica de formação de gestores e de conselheiros
municipais para a gestão da política de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a Ação PX "Qualificação de Recursos Humanos
para a Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente", no Projeto Estruturador "Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas" (Programa 0622), com a seguinte redação:

"PXXX Qualificação de Recursos Humanos para a Gestão e
Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente

Finalidade: Desenvolver ações de qualificação e capacitação técnica
destinadas aos conselheiros municipais dos direitos da criança e do
adolescente e aos gestores da política de atendimento a esses
direitos.

Produto: Pessoa capacitada
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 3.200
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 6.400
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
Justificação: A inclusão dessa ação, no âmbito do Projeto

Estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" se justifica
por sua função estratégica de formação de gestores e de conselheiros
municipais para a gestão da política de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros
(. .
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Financeiro 2005: R$4.800.000,00
Meta 2006-2007: 4.582
Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: Anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

'R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação PXXX, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°31
Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as ações

incluídas, a seguinte ação:
P .....implantação de programas educacionais em Centros da

Juventude
produto: programas educacionais implantados
unidade de medida: Centros atendidos
finalidade : implantar programas educacionais e de qualificação para

o trabalho nos Centros da Juventude no programa "Fica Vivo"
meta 2005 : 2
financeiro 2005: R$ 100.000,00
meta 2006-2007: 8
financeiro 2006-2007: R$ 400.000,00"
e no Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Projeto

Estruturador Melhoria da Segurança Pública, no Programa P 313 -
Redução da criminalidade violenta em Minas Gerais , como ação
incluída -

P .....implantação de programas educacionais em Centros da
Juventude

produto: programas educacionais implantados
« unidade de medida : Centros atendidos
finalidade : implantar programas educacionais e de qualificação para

o trabalho nos Centros da Juventude no programa "Fica Vivo"
.meta 2005: 2
financeiro 2005: R$ 100.000,00

• meta 2006-2007: 8
financeiro 2006-2007: R$ 400.000,00"
deduzindo-se os montantes da Ação P204 "fornecimento de mata-
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burros", do Programa P155 "melhoria da infra-estrutura dos
acessos viários".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°32
Inclua-se no Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos,

Ações Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes -
do projeto, entre os programas excluídos do PPAG, o Programa 0307
- Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato Infracional - e sua
única Ação, P099, - Implantação do Plantão Interinstitucional de
Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato
Infracional -, com a seguinte justificativa: Programa excluído, tendo
em vista que a ação P099 "Implantação do Plantão Interinstitucional
de Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de
Ato Infracional" foi transferida para o Programa "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais", para melhor atendimento
dos objetivos propostos.

Inclua-se no Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos,
Ações Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes -
do projeto, entre as ações Incluídas, a Ação P099, - Implantação do
Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a
Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional - no Programa 0313 -
Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais -, com a
seguinte justificativa: a inclusão se justifica pela necessidade de
gerenciamento coeso com as demais ações do Estruturador "Redução
da Criminalidade Violenta em Minas Gerais".

Inclua-se no Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto, na
página 151, entre as ações do projeto estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 0313), a Ação
P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato lnfracional -
do Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato
Infracional - do PPAG (Lei n.° 15.033/2004), com a seguinte
justificativa: a inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações do Estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais".
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• Comissão de Participação Popular
EMENDA N°33

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
;Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se, entre os programas excluídos
do PPAG, o Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores
de Ato Infracional - e sua única Ação, P099, - Implantação do Plantão
Interinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a Quem se
Atribui Autoria de Ato lnfracional -, com a justificação que se segue:
• "P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato lnf racional

Justificação: Programa excluído, tendo em vista que a Ação P099
'Implantação do Plantão lnterinstitucional de Atendimento Inicial ao
Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional" foi
transferida para o Programa "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais", para melhor atendimento dos objetivos propostos.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P099, - Implantação do
Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial ao Adolescente a
Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional - no Programa 0313 -
Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais -' com a
seguinte redação:

'P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato lnf racional
finalidade: Integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário,

Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e
Assistência Social para o atendimento inicial aos adolescentes a quem
sé atribua o cometimento de ato inf racional.

! produto: Unidade de Plantão Interinstitucional implantado
Unidade de medida: unidade
;Meta 2005: 1 (Central - Belo Horizonte)
Financeiro 2005: F1$100.000,00
Meta 2006-2007: 6 {Central (2); Mata; Triângulo; Norte de Minas;

Jequitinhonha/Mucuri}
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Financeiro 2006-2007: R$600.000,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais ações
do Programa 0313. As alterações na finalidade, nas metas e no
financeiro são resultantes do desmembramento desta ação, com a
criação da Ação PXXX "Manutenção da assistência e custódia dos
adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medida
socioeducativa.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto, na página 151,
inclua-se entre as ações do Projeto Estruturador "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" (Programa 0313), a Ação
P099 - Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial
ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional - do
Programa 0307 - Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato
Infracional - do PPAG (Lei n° 15.033, de 2004), com a seguinte
redação:

"P099 Implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial ao Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato lnf racional

Finalidade: Integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e
Assistência Social para o atendimento inicial aos adolescentes a quem
se atribua o cometimento de ato inf racional.

Produto: Unidade de Plantão Interinstitucional implantado
Unidade de medida: unidade
Meta 2005: 1 (Central - Belo Horizonte)
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 6 {Central (2); Mata; Triângulo; Norte de Minas;

JequitinhonhalMucuri}
Financeiro 2006-2007: R$1.200.000,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

"Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais ações
do Programa 0313. As alterações na finalidade, nas metas e no
financeiro são resultantes do desmembramento desta ação, com a
criação da Ação PXXX "Manutenção da assistência e custódia dos
adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medida
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No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do

.projeto de revisão do PPAG, inclua-se a ação PXXX "Manutenção da
assistência e custódia dos adolescentes autores de ato inf racional em
cumprimento de medida socioeducativa" no Programa 0313 "Redução
da Criminalidade Violenta em Minas Gerais", com a seguinte redação:

"PXXX Manutenção da assistência e custódia dos adolescentes
autores de ato inf racional em cumprimento de medida socioeducativa

Produto: adolescente autor de ato inf racional assistido
Unidade de medida: unidade

• Finalidade: Manter as atividades de assistência e/ou custódia de
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
• Meta 2005: 863

Financeiro 2005: R$11.675.764,00
Meta 2006-2007: 1.726
Financeiro 2006-2007: R$30. 145.410,00
Justificação: A inclusão da Ação P099 no Projeto Estruturador

'Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais" se justifica em
face da necessidade de gerenciamento coeso com as demais ações
do Programa 0313. Criação de nova ação em decorrência do
desmembramento da Ação P099.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a ação PXXX "Manutenção da assistência e custódia
dos adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de
medida socioeducativa" no Programa 0313 "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais" , com a seguinte redação:

"PXXX Manutenção da assistência e custódia dos adolescentes
autores de ato infracional em cumprimento de medida socioeducativa

Produto: adolescente autor de ato inf racional assistido
Unidade de medida: unidade
Finalidade: Manter as atividades de assistência e/ou custódia de

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
Meta 2005: 863
Financeiro 2005: R$11.675.764,00
Meta 2006-2007: 1.726
Financeiro 2006-2007: R$30.145.410,00
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Justificação:	Inclusão	no	Estruturador "Redução	da

Criminalidade Violenta em Minas Gerais", em face da necessidade de
gerenciamento coeso coi 1 as demais ações do Programa 0313.
Criação de nova ação em decorrência do desmembramento da Ação
P099.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N° 34
No Anexo l - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, incluir a Ação PXXX "Proteção de
Crianças e Adolescentes em risco de serem vítimas de homicídio",
com a seguinte redação:

"PXXX: Proteção de Crianças e Adolescentes em risco de serem
vítimas de homicídio

Produto: Criança e adolescente atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: proteção a crianças, adolescentes e pessoas egressas

do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21
anos, ameaçadas de morte ou com risco de ser vítimas de homicídio,
em virtude de envolvimento, vitimação ou testemunho em algum ato
delituoso.

Meta 2005: 25
Financeiro 2005: R$500.000,00
Meta 2006-2007: 50
Financeiro 2006-2007: R$1.000.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato infracional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais. Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse projeto estruturador. Recepção de
R$500.000,00, para o ano de 2005, e de R$1.000.000,00, para o
biênio 2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação
P204, do Programa 0155.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, incluir a Ação PXXX "Proteção de Crianças e Adolescentes
com risco de serem vítimas de homicídio", com a seguinte redação:
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vítimas de homicídio
Produto: Criança e adolescente atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: proteção a crianças, adolescentes e pessoas egressas

do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21
anos, ameaçadas de morte ou em risco de serem vítimas de
homicídio, em virtude de envolvimento, vitimação ou testemunho em
algum ato delituoso.

Meta 2005: 25
Financeiro 2005: R$500.000,00

i Meta 2006-2007: 50
Financeiro 2006-2007: R$1.000.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse projeto estruturador. Recepção de
R$500.000,00, para o ano de 2005, e de R$1.000.000,00, para o
biênio 2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação
P204, do Programa 0155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, incluir a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 3.682
Financeiro 2005: R$4.500.000,00

IMeta 2006-2007: 4.091
Financeiro 2006-2007: R$5.000.000,00
Justificação: Anulação de R$500.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$1.000.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para
aação PXXX, do Programa 0313.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
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EMENDA N° 35

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Atendimento a
adolescentes e jovens egressos do cumprimento de medida
socioeducativa", com a seguinte redação:

"PXXX Atendimento a adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medida socioeducativa.

Produto: adolescentes e jovens atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: Atender adolescentes e jovens egressos do cumprimento

de medida socioeducativa, com vistas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, à inserção na vida escolar e à qualificação
profissional.

Meta 2005: 100
Financeiro 2005: R$330.000,00
Meta 2006-2007: 200
Financeiro 2006-2007: R$660.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse Projeto Estruturador. Recepção de
R$330.000,00, para o ano de 2005, e de R$660.000,00, para o biênio
2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação P204, do
Programa 155.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, inclua-se a Ação PXXX "Atendimento a adolescentes e jovens
egressos do cumprimento de medida socioeducativa", com a seguinte
redação:

"PXXX Atendimento a adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medida socioeducativa.

Produto: adolescentes e jovens atendidos.
Unidade de medida: pessoa.
Finalidade: Atender adolescentes e jovens egressos do cumprimento

de medida socioeducativa, com vistas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, à inserção na vida escolar e à qualificação
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• Meta 2005:100
Financeiro 2005: R$330.000,00
Meta 2006-2007: 200

• Financeiro 2006-2007: R$660.000,00
Justificação: Ação nova, contribui para a consecução do eixo

"atendimento a adolescentes autores de ato inf racional", que embasa
o Projeto Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais". Sua inclusão se justifica pela necessidade de gerenciamento
coeso com as demais ações desse Projeto Estruturador. Recepção de
R$330.000,00, para o ano de 2005, e de R$660.000,00, para o biênio
2006-2007, provenientes da anulação de despesa da Ação P204, do
Programa 155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 155 'Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros.

'Meta 2005: 3.821
Financeiro 2005: R$4.670.000,00
Meta 2006-2007: 4.369
Financeiro 2006-2007: R$5.340.000,00
Justificação: Anulação de R$330.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$660.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
ação PXXX, do Programa 313.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
'Comissão de Participação Popular

EMENDA N°36
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, altere-se a Ação P359 "Centros de
Atenção Especializada de Assistência Social", incluída no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas", com a seguinte
redação:

P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência

—



1103
Social

Finalidade: Apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, com
vistas à viabilização do atendimento socioassistencial a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo-se aquelas que
tenham criança ou adolescente abrigado, e à potencialização da rede
local de proteção social.

Produto: Município apoiado
Unidade de medida: município
Meta 2005: 13
Financeiro 2005: R$547.034,00
Meta 2006-2007: 26
Financeiro 2006-2007: R$1.094.068,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante da aglutinação das

ações "Equipe de Agentes Sociais" e "Núcleo de Apoio à Família" e
visa a apoiar os municípios no atendimento a indivíduos e famílias em
situação de vulnerabilidade social. A alteração se justifica pela
inclusão do atendimento específico a famílias com criança e
adolescente abrigado, bem como ao aumento dos recursos e
ampliação das metas.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P359 "Centros de Atenção Especializada de
Assistência Social", incluída no Programa 0622 "Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social

Finalidade: Apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, com
vistas à viabilização do atendimento socioassistencial a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo-se aquelas que
tenham criança ou adolescente abrigado, e à potencialização da rede
local de proteção social.

Produto: Município apoiado
Unidade de medida: município
Meta 2005: 13
Financeiro 2005: R$547.034,00
Meta 2006-2007: 26
Financeiro 2006-2007: R$1.094.068,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante da aglutinação das

rs
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ações "Equipe de Agentes Sociais" e "Núcleo de Apoio à Família"
e visa a apoiar os municípios no atendimento a indivíduos e famílias
em situação de vulnerabilidade social. A alteração se justifica pela
inclusão do atendimento específico a fàmílias com criança e
adolescente abrigado, bem como ao aumento dos recursos e
ampliação das metas.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

• Meta 2005: 3.927
Financeiro 2005: R$4.800.000,00
Meta 2006-2007: 4.582

• Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: Anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P359, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°37
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P990 "Implantação de
Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de
Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P990 Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social

Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$300.000,00
Meta 2006-2007: 2
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00

• Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de aumento
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no aporte de recursos para garantia de implantação do sistema.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P990 "Implantação de Sistema de
Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência
Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P990 Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social

Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$300.000,00
Meta 2006-2007: 2
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de aumento

no aporte de recursos para garantia de implantação do sistema.".
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 3.927
Financeiro 2005: R$4.800.000,00
Meta 2006-2007: 4.582
Financeiro 2006-2007: R$5.600.000,00
Justificação: Anulação de R$200.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$400.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P990, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°38
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, alterar a denominação da Ação P359 -
Centros de Atenção Especializada de Assistência Social - dando-lhe a
seguinte redação:

rs
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i Assistência Social".
No Anexo II - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, alterar a denominação da Ação P359 -
Centros de Atenção Especializada de Assistência Social -, incluída no
projeto estruturador "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas"
'(Programa 0622),dando-lhe a seguinte redação:

"P359 Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°39
Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as ações

incluídas, a seguinte ação:
Apoio à municipalização dos serviços de atenção ao idoso

Produto: município assistido
Unidade de medida: convênios firmados
Finalidade : apoiar tecnicamente os municípios na implantação de

centros municipais de atendimento aos idosos carentes
Meta 2005: 60
Financeiro 2005: R$300.000,00
Meta 2006-2007: 120
Financeiro 2006-2007: R$600.000,0O"
e no Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Projeto

estruturador Melhoria e ampliação dos serviços públicos, no Programa
P 0622 - Inclusão social de famílias vulnerabilizadas , como ação
incluída:

Apoio à municipalização dos serviços de atenção ao idoso
Produto: município assistido
Unidade de medida: convênios firmados
Finalidade : apoiar tecnicamente os municípios na implantação de

centros municipais de atendimento aos idosos carentes
Meta 2005: 60
.Financeiro 2005: R$300.000,00
:Meta 2006-2007: 120
Financeiro 2006-2007: R$600.000,00"
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deduzindo-se os montantes da Ação P204 "fornecimento de

mata-burros", do Programa P0155 "melhoria da infra-estrutura dos
acessos viários".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°40
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, exclua-se a Ação P487 "Curumim", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a
seguinte justificação para a sua exclusão:

"E487 Curumim
Justificação: A exclusão se justifica pela incorporação desta ação

pela Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor -
Ciame.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME", do
Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas", com a
seguinte redação:

"P516 Centro Integrado de Atendimento ao Menor - Ciame
Finalidade: Reintegrar à comunidade as crianças e adolescentes,

vulnerabilizados pela pobreza, abandono, violência e negligência
doméstica, e suas famílias, por meio de ações, educativas, esportivas,
culturais, de lazer e assistenciais de proteção e promoção,
fortalecendo os vínculos afetivos e socioculturais.

Produto: Pessoa atendida
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 5.780
Financeiro 2005: R$750.650,00
Meta 2006-2007: 11.560.
Financeiro 2006-2007: R$9.065.175,00
Justificação: A alteração se justifica em razão da incorporação da

Ação P487 "Curumim" por esta ação, com vistas a atender às
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.".

No Anexo 11 - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
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PPAG, exclua-se a Ação P487 "Curumim', do Programa 0622
"Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte
justificação para a sua exclusão:

"E487 Curumim
Justificação: A exclusão se justifica pela incorporação dessa ação

pela Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao Menor -
Ciame.".

No Anexo li - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
•PPAG, altere-se a Ação P516 "Centro Integrado de Atendimento ao
Menor - Ciame", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P516 Centro Integrado de Atendimento ao Menor - Ciame.
Finalidade: reintegrar à comunidade as crianças e adolescentes,

vulnerabilizados pela pobreza, abandono, violência e negligência
doméstica, e suas famílias, por meio de ações, educativas, esportivas,
culturais, de lazer e assistenciais de proteção e promoção,
fortalecendo os vínculos afetivos e socioculturais.
• Produto: Pessoa atendida
Unidade de medida: pessoa
Meta 2005: 5.780
Financeiro 2005: R$750.650,00
Meta 2006-2007: 11.560
Financeiro 2006-2007: R$9.065.175,00
Justificação: A alteração se justifica em função da incorporação da

Ação P487 "Curumim" por esta ação, com vistas a atender às
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social .".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°41
'No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações excluídas a
Ação P858 "Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência e/ou com necessidades especiais", com a seguinte
redação para a justificativa da exclusão:

"P858 Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência e/ou com necessidades especiais.
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Justificação: Ação aglutinada com outra - P640 "Atendimento à
pessoa portadora de deficiência" - pois o público beneficiário e as
ações desenvolvidas são complementares, não justificando a
permanência de ações diferenciadas.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se entre as ações modificadas a
Ação P640 " Atendimento à pessoa portadora de deficiência", com a
seguinte redação:

"P640 Atendimento à pessoa com deficiência
Produto: pessoa com deficiência atendida
Unidade de medida: atendimento
Finalidade: Atender a pessoa com deficiência ou com necessidades

especiais, com vistas à sua reabilitação e desenvolvimento
psicossocial, e executar o Programa Federal SAAC-APPD,
financiando entidades e prefeituras municipais que prestam serviços
assistenciais à pessoa portadora de deficiência e/ou com
necessidades especiais, incluindo o suporte nutricional.

Meta 2005: 122.160
Financeiro 2005: R$1.527.000,00
Meta 2006-2007: 244.320
Financeiro 2006-2007: R$3.054.000,00
Justificação: Alteração resultante da aglutinação com a Ação P858

"Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência e/ou
com necessidades especiais", pois o público beneficiário e as ações
desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas. Recepção de R$305.521,00,
para o ano de 2005, e de R$470.730,00, para o biênio 2006-2007,
provenientes de anulação de despesa da Ação P204, do Programa
155.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, exclua-se a Ação P858 "Atendimento à criança e ao
adolescente portador de deficiência e/ou com necessidades
especiais", com a seguinte redação para a justificação da exclusão:

"P858 Atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência e/ou com necessidades especiais

rÀ
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Justificação: Ação aglutinada com outra - P640 "Atendimento à
pessoa portadora de deficiência' -, pois o público beneficiário e as
ações desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P640 "Atendimento à pessoa portadora de
deficiência" ,com a seguinte redação:

"P640 Atendimento à pessoa com deficiência
Produto: pessoa com deficiência atendida
Unidade de medida: atendimento
Finalidade: Atender a pessoa com deficiência ou com necessidades

especiais, com vistas à sua reabilitação e ao seu desenvolvimento
psicossocial, e executar o Programa Federal SAAC-APPD,
financiando entidades e prefeituras municipais que prestam serviços
assistenciais à pessoa portadora de deficiência e/ou com
necessidades especiais, incluindo o suporte nutricional.

Meta 2005: 122.160
Financeiro 2005: R$-1.527.000,00
Meta 2006-2007: 244.320
Financeiro 2006-2007: R$3.054.000,00

ii Justificação: Alteração resultante da aglutinação com a Ação P858
"Atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência e/ou
com necessidades especiais", pois o público beneficiário e as ações
desenvolvidas são complementares, não se justificando a
permanência de ações diferenciadas. Recepção de R$305.521,00,
para o ano de 2005, e de R$470.730,00, para o biênio 2006-2007,
provenientes de anulação de despesa da Ação P204, do Programa
0155.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 3.841

rÁ
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Financeiro 2005: R$4.694.479,00
Meta 2006-2007: 4.524
Financeiro 2006-2007: R$5.529.270,00
Justificação: Anulação de R$305.521,00, do financeiro de 2005, e de

R$470.730,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P640, do Programa 622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°42
No Anexo II, no Projeto Estruturador Melhoria e Ampliação dos

Serviços Públicos, no Programa P0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas -, na Ação P875 - Concessão de Benefícios -
substitua-se o valor de 20 da meta para 2005 e de R$140.000,00 do
Financeiro 2005 pelos valores de 40 e de R$280.000,00,
respectivamente, abatendo-se o montante dos recursos da Ação P204
- Fornecimento de Mata-Burros, do Programa P0155 - Melhoria da
Infra-Estrutura dos Acessos Viários.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°43
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, altere-se a Ação P728 "Apoio aos
Municípios na Política de Assistência Social", incluída no Programa
0622 "Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas", com a seguinte
redação:

"P728 Apoio aos Municípios na Política de Assistência Social
Finalidade: apoiar tecnicamente os municípios e entidades na

implantação e implementação da política de assistência social.
Produto: município assessorado
Unidade de medida: município
Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$60.000,00
Meta 2006-2007: 1.706
Financeiro 2006-2007: R$120.000,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante do

desmembramento da ação de descentralização da política de

rÂl
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assistência social, visando à promoção de ações para o
aperfeiçoamento da capacitação de gestão e organização dos
sistemas municipais de assistência social, no que compete às
diretorias da SEDESE. A alteração se justifica pelo aumento dos
recursos para o financeiro de 2005 e do biênio 2006-2007.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
L.PPAG, altere-se a Ação P728 "Apoio aos Municípios na Política de
Assistência Social", incluída no Programa 0622 "Inclusão Social de
Famílias Vuinerabilizadas", com a seguinte redação:

"P728 Apoio aos Municípios na Política de Assistência Social
Finalidade: apoiar tecnicamente os municípios e as entidades na

implantação e implementação da política de assistência social.
Produto: município assessorado
Unidade de medida: município
Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$60.000,00
Meta 2006-2007: 1.706
Financeiro 2006-2007: F1$120.000,00
Justificação: A inclusão dessa ação é resultante do

desmembramento da ação de descentralização da política de
assistência social, visando à promoção de ações para o
aperfeiçoamento da capacitação de gestão e organização dos
sistemas municipais de assistência social, no que compete às
diretorias da SEDESE. A alteração se justifica pelo aumento dos
recursos para o financeiro de 2005 e do biênio 2006-2007.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 4.066
Financeiro 2005: R$4.970.000,00
Meta 2006-2007: 4.860
:Financeiro 2006-2007: R$5.940.000,00
Justificação: Anulação de R$30.000,00, do financeiro de 2005, e de
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R$60.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para
a Ação P728, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°44
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P633 "Descentralização
da Política de Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social
de Famílias Vuinerabilizadas", como ação alterada, com a seguinte
redação:

"P633 "Descentralização da Política de Assistência Social"

Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$490.000,00
Meta 2006-2007:1.706
Financeiro 2006-2007: R$880.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de reserva de

recursos para a preparação e a realização dos Fóruns Regionais e da
Conferência Estadual de Assistência Social, instâncias fundamentais
para a efetiva descentralização da gestão da política de assistência
social.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - do projeto de revisão do
PPAG, altere-se a Ação P633 "Descentralização da Política de
Assistência Social", do Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P633 "Descentralização da Política de Assistência Social"

Meta 2005: 853
Financeiro 2005: R$490.000,00
Meta 2006-2007: 1.706
Financeiro 2006-2007: R$880.000,00
Justificação: A alteração se justifica pela necessidade de reserva de

recursos para a preparação e a realização dos Fóruns Regionais e da
Conferência Estadual de Assistência Social, instâncias fundamentais
para a efetiva descentralização da gestão da política de assistência
social.".

rÀ
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Ações Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 3.829
Financeiro 2005: R$4.680.000,00
Meta 2006-2007: 4.385
Financeiro 2006-2007: R$5.360.000,00
Justificação: Anulação de R$320.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$640.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P633, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°45
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, altere-se a Ação P775 "Qualificação de
Recursos Humanos para Gestão e Controle da Política de Assistência
Social", incluída no Programa 0622 "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", a seguinte redação:

"P775 Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle
da Política de Assistência Social

(. ..)
Meta 2005: 1600
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 3200
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
Justificação: Esta ação já era desenvolvida, porém sem visibilidade.

E estruturadora e estrategicamente necessária, principalmente para a
formação de gestores e conselheiros que irão assumir seus mandatos
em 2005, gerando resultados concretos. A alteração se justifica pelo
aumento no aporte de recursos, com vistas a garantir a efetividade na
qualificação proposta.".

No Anexo II - Programas Estruturadores - altere-se a Ação P775

rÃ'.
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"Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle da
Política de Assistência Social", incluída no Programa 0622 "Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas", com a seguinte redação:

"P775 Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e Controle
da Política de Assistência Social

Meta 2005: 1600
Financeiro 2005: R$200.000,00
Meta 2006-2007: 3200
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00
Justificação: Esta ação já era desenvolvida, porém sem visibilidade.

E estruturadora e estrategicamente necessária, principalmente para a
formação de gestores e conselheiros que irão assumir seus mandatos
em 2005, gerando resultados concretos. A alteração se justifica pelo
aumento no aporte de recursos, com vistas a garantir a efetividade na
qualificação proposta.".

No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações
Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
projeto de revisão do PPAG, inclua-se a Ação P204 "Fornecimento de
Mata-burros", do Programa 0155 "Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários", como ação alterada, com a seguinte redação:

"P204 Fornecimento de Mata-burros

Meta 2005: 4.009
Financeiro 2005: R$4.900.000,00
Meta 2006-2007: 4.745
Financeiro 2006-2007: R$5.800.000,00
Justificação: Anulação de R$100.000,00, do financeiro de 2005, e de

R$200.000,00, do financeiro do biênio 2006-2007, transferidos para a
Ação P775, do Programa 0622.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°46
Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as ações

incluídas, a seguinte ação:
Incentivo à produção de peixes em tanques-rede

produto: financiamentos concedidos
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unidade de medida: tanque-rede instalado
finalidade: conceder financiamento a pequenos produtores para a

implantação de tanques-rede destinados à criação de peixes
meta: 2005: 50
financeiro 2005: R$ 50.000,00
meta 2006-2007: 500
financeiro 2006-2007: R$ 500.000,00.".
e no Anexo li do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Projeto

Estruturador Redução das Desigualdades Regionais, no Programa
P0382 - Minas sem Fome -, como ação incluída -

Incentivo à produção de peixes em tanques-rede
produto: financiamentos concedidos
unidade de medida: tanque-rede instalado
finalidade: conceder financiamento a pequenos produtores para a

implantação de tanques-rede destinados à criação de peixes
meta 2005: 50
financeiro 2005: R$ 50.000,00.
meta 2006-2007: 500
financeiro 2006-2007: R$ 500.000,00"
deduzindo-se os montantes da Ação P204 "fornecimento de mata-

burros", do Programa P0155 - "melhoria da infra-estrutura dos
acessos viários".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°47
Nos Anexos 1 e II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, na Ação P139,

substitua-se a expressão "Centros Municipais de Integração" pela
expressão "Centros Regionais de Referência em Segurança Alimentar
e Nutricional".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°48
Altere-se o valor financeiro estabelecido para o ano de 2005 na

Ação P373 - Certificação de Origem e Qualidade de Café Verde, do
Projeto Estruturador 407 - AGROMINAS - Agregação de Valor e
Diversificação de Café, dos anexos da Proposta de Revisão do PPAG,
contida no Projeto de Lei n° 1.893/2004, para R$150.000,00, e altere-

rÀ
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se o valor financeiro para o mesmo ano da Ação P 0629 - Criação
do Centro de Referência do Agronegócio do Café de Minas Gerais, do
Programa 0407 - AGROMINAS: Agregação de Valor e Diversificação
de Café, para R$145.000,00.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°49
Dê-se a Ação P486 - Transferência e Difusão de Tecnologia, do

Projeto Estruturador 0407 - Agrominas: Agregação de valor e
diversificação de café, nos Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do
PPAG contida no Projeto de Lei n° 1.89312004, o nome e a finalidade
a seguir redigida.

"P486 - Transferência e Difusão de Tecnologia na Cafeicultura
(...)
Finalidade: Difundir e transferir aos cafeicultores conhecimentos,

tecnologia e processo, utilizando metodologia participativa, métodos
apropriados de extensão para mudança de comportamento e
habilidades visando a atingir os objetivos do programa, com especial
atenção para a agricultura familiar.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°50
Inclua-se no Anexo 1 do Pi- n° 1.893/2004, no Programa n° 075 -

Gestão de recursos hídricos, a seguinte ação e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da Ação P 049 - Apoio financeiro
aos municípios em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$50.000,00, no
ano de 2005 e R$1 00.000,00 no período de 2006/2907:

"Unidade: 02241 Instituto Mineiro de Gestão das Aguas

P ...... - Comitê de bacia do rio Jequitinhonha
Finalidade: apoiar a implementação e a consolidação a gestão

participativa das águas na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, por
meio do seu comitê de bacia hidrográfica e estreita articulação com a
agência nacional das águas - ANA.

Produto: Comitê implantado
Unidade de Medida: percentual

rs
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"Diário do Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°51
Inclua-se no Programa Estruturador 0134 - Gestão ambiental MG

Século XXI, nos Anexos 1 e II, a seguinte ação, e, para efeitos
• compensatórios, ficam deduzidos da ação P 049 - Apoio Financeiro
aos Municípios em Situação de Calamidade e em Obras de Infra-
Estrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$ 50.000,00,
no ano de 2005 e R$1 00.000,00 no período de 200617:

"Unidade: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P ...... - Apoio a projetos de aproveitamento de crédito de carbono
Finalidade: criar estrutura de recepção e encaminhamento de

projetos de aproveitamento de crédito de carbono e apoiar as
iniciativas de apresentação desses projetos nas áreas florestal, de
recuperação de formações florestais nativas, fruticultura, setor
agrícola e outras atividades.

Produto: iniciativas apoiadas
Unidade de medida: projetos
* - A Tabela da Emenda n° 51 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N° 52
Dê-se ao tópico Objetivo do Programa Estruturador 0134 - Gestão

Ambiental MG Século XXI, nos Anexos 1 e II do PL n° 1.893/2004, a
seguinte redação:
• "Objetivo: intensificar a atuação do governo na gestão ambiental,

modernizando os mecanismos de comando e controle, promovendo o
desenvolvimento sustentável do Estado, tendo como pontos
fundamentais a gestão de recursos hídricos, a melhoria da qualidade
ambiental, a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento
flõrestal, a implantação da Agenda 21 estadual e o apoio à
implantação das Agendas 21 dos municípios."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
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Comissão de Participação Popular

EMENDA N°53
Inclua-se no Programa Estruturador 0134 - Gestão ambiental MG

Século XXI, nos Anexos 1 e II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, a
seguinte ação e, para efeitos compensatórios, ficam deduzidos da
Ação P 049 - Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura, integrante do Programa
036, os valores de R$20.000,00, no ano de 2005 e R$40.000,00 no
período de 2006-2007:

"Unidade: 02101 - Instituto Estadual de Florestas
P ...... - Plano Estadual de Florestas
Finalidade: criação e implementação do Plano Estadual de

Florestas, nos moldes do Plano Nacional de Florestas - PNF -,
destacando a adoção do fomento florestal ao produtor rural, de
sistemas agroflorestais, de uso múltiplo das florestas e de um sistema
de certificação florestal.

Produto: Plano aprovado
Unidade de Medida: percentual
Meta 2005 Financeiro 2005	Meta 2006-2007	Financeiro

2006-2007
50% 20.000,00	50% 40.000,00".
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°54
Inclua-se no Programa Estruturador 0172 - Programa de

revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do
rio São Francisco, nos Anexos 1 e II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, a
seguinte ação e, para efeitos compensatórios, ficam deduzidos da
Ação P 049 - Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura, integrante do Programa
036, os valores de R$ 100.000,00, no ano de 2005 e R$200.000,00 no
período de 2006-2007:

"Unidade: 1411 Secretaria de Estado de Turismo
P ...... - Desenvolvimento do turismo ambiental
Finalidade: capacitação de agentes turísticos e estímulo à

exploração do potencial turístico de toda a bacia do São Francisco,
com destaque para a promoção da pesca ecológica.
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Unidade de medida: agentes
* - A Tabela das Metas foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°55
Dê-se a seguinte redação para o tópico Finalidade das Ações P 035
Implantação de lavouras comunitárias, P 038 - Pró-horta - Horta viva

e P 040 - Pró-pomar, do Projeto Estruturador 0382 - Minas sem fome,
nos Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do PPAG contida no Projeto
de Lei n°1.893/2004:

"P 035 - Implantação de lavouras comunitárias

Finalidade: dar suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes
em municípios mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por
meio do acesso aos meios de produção, visando ampliar o acesso aos
alimentos para autoconsumo das famílias participantes, bem como
gerar excedentes para atender escolas, creches e outras instituições
dos municípios, aumentando a renda familiar.

(...)
P 038 - Pró-horta - Horta viva

Finalidade: promover a produção de hortaliças, em especial pela
agricultura familiar, visando melhorar as condições alimentares de
500.000 famílias, por meio do abastecimento e consumo regular de
produtos hortículas, em 600 municípios do Estado de Minas Gerais.

P 040 - Pró-pomar
(...)
Finalidade: melhorar as condições alimentares, por meio da

produção gerada em especial pela agricultura familiar, do
abastecimento e consumo regular de frutas e de seus subprodutos em
600 municípios mineiros, em 4 anos.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°56
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Inclua-se no Anexo 1 da Proposta de Revisão do PPAG contida

no Projeto de Lei n° 1.893/2004, o Programa 0339 - Apoio à reforma
agrária, e dê-se a seguinte redação para o tópico Objetivo:

"Programa 0339 - Apoio à reforma agrária

Objetivo: viabilizar condições de acesso à terra e de
desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais, com ações
direcionadas para os pequenos produtores rurais, a geração de
trabalho e renda e a garantia de infra-estrutura básica nos
assentamentos."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°57
Promovam-se nos anexos do Projeto de Lei n° 1.893/2004, as

alterações abaixo relacionadas e, para efeitos compensatórios, ficam
deduzidos da Ação P 049 - Apoio financeiro aos municípios em
situação de calamidade e em obras de infra-estrutura, integrante do
Programa 036, os valores de R$200.000,00, no ano de 2005, e
R$800.000,00 no período de 2006-2007:

(Inclusão de ação - Anexo 1)
"Programa 0297 - Geração de conhecimento e de tecnologia

agropecuária

Unidade: 3051 Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
- EPAMIG

- Desenvolvimento tecnológico para a fruticultura
Finalidade: realizar e apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento

na área de fruticultura.
Produto: projetos apoiados
Unidade de Medida: projetos
* - A Tabela das Metas foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.11.2004.
(Alteração de Nome de ação e de sua Finalidade - Anexo 1)
Programa 0263 - Ensino técnico para o agronegócio

P1 84 . Formação de técnicos em latícinios, agropecuária, fruticultura
e cooperativismo

rs
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Finalidade: colocar no mercado técnicos de nível médio para atender
a demanda do diversos setores do agronegócio, em especial nos
setores de laticínios, agropecuária, fruticultura e cooperativismo.

(Inclusão de Ação - Anexos 1 e II)
Programa 01 72 - Revitalização e desenvolvimento sustentável da

bacia hidrográfica do rio São Francisco

P ..... - Desenvolvimento de pesquisa para a fruticultura
Finalidade: Gerar conhecimento, tecnologia e recomendações

técnicas, voltados para a fruticultura na bacia do rio São Francisco, e
disponibiIizá.os para os produtores dessa região.

Produto: Tecnologia gerada
Unidade de Medida: Tecnologia
* - A Tabela das Metas foi publicada na edição do "Diário doLegislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°58
Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, no Programa

n° 075 - Gestão de recursos hídricos, a seguinte ação e, para efeitos
compensatórios, ficam deduzidos da Ação P 049 - Apoio financeiro
aos municípios em situação de calamidade e em obras de infra-
éstrutura, integrante do Programa 036, os valores de R$ 20.000,00, no
ano de 2005 e R$60.000,00 no período de 2006-2097:

"Unidade: 02241 Instituto Mineiro de Gestão das Aguas
P ...... - Revitalização da bacia de Furnas
Finalidade: apoiar iniciativas voltadas para o saneamento ambiental

da bacia de Furnas, por meio de tratamento de esgotos, recomposição
da mata ciliar, manejo de solo e disciplinamento das atividadesantrópicas.

Produto: Iniciativas apoiadas
Unidade de Medida: Iniciativas
* - A Tabela das Metas foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

rs
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EMENDA N°59

Inclua-se o Programa 0339 - Apoio à reforma agrária, no Anexo 1 da
Proposta de Revisão do PPAG contida no Projeto de Lei n°
1.893/2004, alterando-se a redação do tópico Finalidade de suas
Ações P 790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária - e P
054 - Regularização fundiária:

"P 790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária

Finalidade: executar as atividades técnicas de identificação,
discriminação, e arrecadação de terras devolutas, e de retomada de
áreas cedidas por meio de contratos já vencidos visando à
incorporação dessas terras ao patrimônio do Estado.

P 054 - Regularização fundiária

Finalidade: conceder títulos de propriedades de terras devolutas a
posseiros rurais, com prioridade para áreas com até SOha e urbanas.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°60
Dê-se a seguinte redação ao tópico Finalidade da Ação P376 -

Instalação de unidades coletivas de processamento artesanal de
alimentos -, do Programa Estruturador 0382 - Minas sem fome -, nos
Anexos 1 e II da Proposta de Revisão do PPAG contida no Projeto de
Lei n° 1.893/2004:

"P376 - instalação de unidades coletivas de processamento
artesanal de alimentos

Finalidade: beneficiar produtos agropecuários produzidos pelas
famílias e pela agricultura familiar, em especial oriundas de
organizações associativas, possibilitando a melhoria das condições de
produção dos produtos e de seu aproveitamento para consumo."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°61
No Anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte

ação, no Programa n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais -, inserindo-a
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entre as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para a implantação de Arranjos
Produtivos Locais, no segmento de Moda, nas regiões do Estado em
que houver vocação econômica que justifique a ação."

Unidade: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P.... - Elaboração de estudos preliminares para implantação de
Arranjos Produtivos Locais, no segmento de moda, nas regiões do
Estado em que houver vocação econômica que justifique a ação.

Finalidade: aproveitar vocações empresariais de pequenas regiões
do Estado e implementar ações com vistas a alavancar o
desenvolvimento econômico natural existente nessas regiões.
i Justificação: atendimento à Proposta n° 386, apresentada em
audiência pública de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental- PPAG -, realizada em 10/1112004.

Produto: Consultoria Contratada
Unidade de Medida: Estudo Elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$1.000,00
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°62
No Anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte

ação, no Programa n° 0540 - Arranjos Produtivos Locais -, inserindo-a
entre as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para a implantação de Arranjos
Produtivos Locais, para o setor têxtil de confecção na região Centro-
Oeste de Minas, abrangendo ltaúna, Divinópolis e Formiga, e na
região Norte, abrangendo Pirapora e Montes Claros."

UNIDADE: 01461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

- Elaboração de estudos preliminares para a implantação de
Arranjos Produtivos Locais para o setor têxtil de confecção na região
Centro-Oeste de Minas, abrangendo ltaúna, Divinópolis e Formiga, e
na região Norte, abrangendo Pirapora e Montes Claros.

Finalidade: aproveitar vocações empresariais de pequenas regiões
do Estado e implementar ações com vistas a alavancar o
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desenvolvimento econômico natural existente nessas regiões.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: atendimento à proposta n° 387, apresentada em

audiência pública de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, realizada em 10/11/2004.

Produto: Consultoria contratada
Unidade de medida: estudo elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$1.000,00

EMENDA N°63
No Anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte

ação, no Programa n° 0219 - Oferta de gás natural, inserindo-a entre
as ações incluídas:

"Elaboração de estudos preliminares para verificar a viabilidade de
criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras, passando por
São João dei-Rei."

Unidade: 01460 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P.... - Elaboração de estudos preliminares para verificar a viabilidade
de criação do eixo de gasoduto entre Barbacena e Lavras, passando
por São João dei-Rei.

Finalidade: ampliar a oferta de gás natural para a região de São
João dei-Rei, com vistas a alavancar o desenvolvimento econômico
natural existente naquela região.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: atendimento à Proposta n° 388, apresentada em

audiência pública de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, realizada em 10/11/2004.

Produto: Consultoria Contratada
Unidade de Medida: Estudo elaborado
Meta 2005: 1
Financeiro 2005: R$1.000,00 - SETOP - Apoio Financeiro aos

Municípios em situação de calamidade e em obras de infra-estrutura.
EMENDA N°64

No Anexo 1, dê-se à finalidade da Ação P461 - Desenvolvimento de

rÁ'
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competências para o trabalho -, do Programa n° 255 - Política
Pública de Trabalho, Emprego e Renda - a seguinte redação,
inserindo-a entre as ações alteradas:

"Preparar o trabalhador nas competências e conhecimentos gerais
essenciais para o mercado de trabalho e construção de cidadania,
considerando os afrodescendentes, os índios e deficientes físicos.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°65
No Anexo II do Projeto de Lei n° 1.893/2004, dê-se à finalidade da

Ação P-145 - Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos
Humanos pela Escola de Governo, contida no programa estruturador
P-0271 - Choque de Gestão - Pessoas, Qualidade e Inovação na
Administração Pública, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão a seguinte redação, inserindo-a entre as ações alteradas do
Anexo 1:

"P-145 - Formaçâo.........................................
Finalidade: capacitar Conselheiros dos Conselhos Estaduais e

servidores estaduais para área governamental do Estado de Minas
Gerais, mediante cursos de graduação, especialização e educação
continuada."

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
!Comissão de Participação Popular

EMENDA N°66
• No Programa Estruturador n° 0271, Choque de Gestão / Pessoas,

Qualidade e Inovação na Administração Pública, na ação P354,
Adoção de Novos Modelos de Parcerias Públicas - OSCIP Qualificada
-' altere-se a meta de 2005 de cinco OSCIPs qualificadas para sete, e
a meta de 2006-2007, de seis para oito.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°67
No Anexo 1 - Programas Incluídos, Alterados ou Excluídos, Ações

Incluídas, Alteradas ou Excluídas de Programas Existentes - do
Projeto de Revisão do PPAG, inclua-se entre as ações alteradas a
Ação P230 "Atenção à Saúde da População Idosa no Estado",
inserida no Programa 0546 "Atenção à Saúde", com a seguinte
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redação:

"P230 Atenção à Saúde da População Idosa no Estado
Finalidade: prover o acesso do idoso aos serviços e às ações

voltadas para a promoção, proteção e recuperação da sua saúde,
conforme dispõe o Estatuto do Idoso.".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração resultante de adequação da ação ao Estatuto

do Idoso.
EMENDA N°68

No anexo II dos programas estruturadores fica criada a seguinte
ação, no programa n° 0172 - Revitalização e Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - , inserindo-a
entre as ações incluídas no Anexo 1:

"Elaboração do Plano de Turismo Sustentável - Caminhos do São
Francisco."

UNIDADE: 1.411 - Secretaria de Estado de Turismo
- "Elaboração do Plano de Turismo Sustentável - Caminhos do

São Francisco."
Finalidade: promover o desenvolvimento sustentável e a

preservação dos recursos naturais dos municípios mineiros na área de
influência do rio São Francisco, por meio do turismo.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: E fundamental a iniciativa do Governo do Estado na

elaboração e condução de um programa de desenvolvimento turístico
sustentável específico para os municípios mineiros na área de
influência do rio São Francisco, tendo em vista o seu grande potencial
subaproveitado, em especial para o turismo.

Produto: Plano
Unidade de Medida: Plano elaborado.
Meta 2005-2007: 1 programa.
Financeiro 2005: R$100.000,00 (cem mil reais) - (Deduzindo-se da

Ação P. 204 - Fornecimento de Mata-Burros.).
Financeiro 2006-2007: R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) -

(Deduzindo-se da Ação P. 204 - Fornecimento de Mata-Burros).
EMENDA N° 69
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Inclua-se a seguinte ação no Programa Estruturador "0540 - 
1128

Arranjos Produtivos Locais", promovendo-se as alterações
correspondentes nos Anexos 1 e II, deduzindo-se, para 2005,
R$40.000,00 da Ação "P953 - Implementação do Núcleo de
Informações Estratégicas para Competitividade Industrial", e para o
período de 2006-2007, R$80.000,00 da Ação "P947 - Implantação de
Parques Tecnológicos".

Unidade: 01221 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P... - promoção do arranjo produtivo de moda do Barro Preto/Prado
Finalidade: desenvolver o arranjo produtivo de moda para a geração

de empregos e aumento do valor agregado da produção do pólo de
moda e confecções de Belo Horizonte.

* - A Tabela da Finalidade foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Propomos a inclusão da ação de modo a permitir o

imediato aproveitamento do potencial produtivo do setor de
confecções e moda de Belo Horizonte, já reconhecido nacionalmente.
O apoio do Estado ao projeto de consolidação do APL de moda na
cidade pode resultar em retornos imediatos para a economia mineira e
viabilizar a captação de novos recursos junto ao BNDES, que tem
entre suas linhas estratégicas de ação o reforço das atividades
desenvolvidas nos clusters. A ação conjunta do Estado, do BNDES e
da Prefeitura é necessária para ampliar a organicidade das relações
produtivas já estabelecidas na região contemplada dos novos
investimentos previstos, permitindo assim a conseqüente geração de
emprego e renda no Estado.

EMENDA N°70
Inclua-se onde convier:
"O demonstrativo das ações não orçamentárias integrante do PPAG

2004-2007, aprovado pela Lei n° 15.033, de 20 de janeiro de 2004
passa a vigorar acrescido do seguinte programa, na seção referente à
Secretaria de Estado de Obras Públicas:
Programa: Reestruturação da plataforma logística e de transportes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte

rÀ'l



1129
Objetivo: Reduzir os custos de transporte e reforçar o papel da

região como articulação logística multimodal das regiões centro-oeste
e sudeste, incrementando a infra-estrutura aeroportuária, aquaviária e
implantando e recupérando a malha rodoviária.

Ações:
Implantação da plataforma logística integrada de Olhos D'agua
Finalidade
Promover a articulação logística multimodal da Região Sul de Belo

Horizonte, regularizando o transporte de cargas na região
metropolitana

Implantação da plataforma logística integrada de Isidoro
Finalidade
Promover a articulação logística multimodal da Região Nordeste de

Belo Horizonte, regularizando o transporte de cargas na região
metropolitana"

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda aqui proposta se destina a compatibilizar o

planejamento e gerenciamento das ações de reorganização da
estrutura logística da Região Metropolitana de Belo Horizonte
previstas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo Governo do Estado,
a serem realizadas pela iniciativa privada, de acordo com projetos já
em negociação.

EMENDA N°71
Inclua-se a seguinte ação no Programa Estruturador "0540 -

Arranjos Produtivos Locais", promovendo-se as alterações
correspondentes nos anexos 1 e II, deduzindo-se, para 2005,
R$40.000,00 da Ação "P953 - Implementação do Núcleo de
Informações Estratégicas para Competitividade industrial", e para o
período de 2006-2007, R$80.000,00 da Ação "P947 - Implantação de
Parques Tecnológicos".

Unidade: 01221 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico

P... - Promoção do Arranjo Produtivo Metal-Mecânico do Horto
Finalidade: Desenvolver o Arranjo Produtivo Metal-Mecânico do

Horto para a Geração de Empregos e Aumento do Valor Agregado da
Produção na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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* - A Tabela da Emenda n° 71 foi publicada na edição do "Diário 
1130

do Legislativo" de 24.11.2004.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.

• Bloco PT-PCdoB
• Justificação: Propomos a inclusão da ação de modo a revitalização
do potencial produtivo do setor metal-mecânico de Belo Horizonte. A
região contemplada já é palco do desenvolvimento de importantes
atividades setoriais e demonstra potencial de atração de novos
investimentos, já identificados pela Prefeitura. O apoio do Estado ao
projeto de consolidação do APL metal-mecânico na cidade pode ainda
viabilizar a captação de novos recursos junto ao BNDES, que tem
entre suas linhas estratégicas de ação o reforço das atividades
desenvolvidas nos clusters. A ação conjunta e sinérgica do Estado, do
BNDES e da Prefeitura pode, em curto prazo, ampliar a organicidade
das relações produtivas já estabelecidas na região contemplada e
permitir o crescimento e desenvolvimento dessas atividades, com a
conseqüente geração de emprego e renda no Estado.

EMENDA N° 72
• Inclua-se a seguinte ação no Programa "0635 - Implantação e

Otimização de Áreas Industriais Planejadas", constante no Anexo 1 -
Programas Incluídos, deduzindo-se, para 2005, R$500,00 da Ação
"828 - Participação Societária - PROMINAS", e, para o período de
2006-2007, R$2.000.000,00 da Ação "P291 - Implantação de Distritos
Industriais", assim como uma unidade de medida da meta para 2006-
2007:

Unidade: 05011 - Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais

P... - Implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte
Finalidade: Apoiar a implementação do parque tecnológico de Belo

Horizonte, participando da implantação da infra-estrutura física e
tecnológica do parque

* - A Tabela da Emenda n° 72 foi publicda na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Propomos a inclusão da ação de forma a permitir a

participação do Estado, em conjunto com o Governo Federal e com a
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Prefeitura de Belo Horizonte, da implantação do parque
tecnológico em terreno contíguo ao "campus" da UFMG. O Estado,
por meio de representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, já
participa das negociações para a implantação do parque, que envolve
as entidades relacionadas e parceiros da sociedade civil. O projeto do
parque tecnológico já se encontra em fase adiantada de elaboração,
constituído-se em prioridade da Prefeitura Municipal, em razão dos
expressivos efeitos que a iniciativa pode ter para o desenvolvimento e
recuperação econômica da cidade. E, no entanto, fundamental a
participação direta do Estado na implementação do parque, tendo em
vista as possibilidades de alavancagem econômica e os efeitos
multiplicadores do projeto, assim como sua total adequação ao
planejamento estadual. Assim, propomos que essa participação se
faça por meio da CODEMIG, de modo a aproveitar a maior
flexibilidade de ação da empresa.

EMENDA N°73
Inclua-se no PPAG, Meio Ambiente Permeando a Atuação do

Governo, o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação
e Mitigação dos efeitos da Seca, com recursos oriundos do próprio
Estado e de fundos da Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação e Mitigação de Efeitos da Seca - CCD.

Dê-se ao objetivo do Programa Estadual de Combate à
Desertificação e Mitigação da Seca a seguinte redação:

"Objetivo: Aplicação de medidas eficazes e estratégias integradas de
longo prazo baseadas simultaneamente no aumento de produtividade
da terra e na reabilitação, conservação e gestão dos recursos em terra
e hídricos, tendo em vista contribuir para o desenvolvimento
sustentável e a melhoria das condições de vida das comunidades
locais".

ANEXO 1 - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS
MEIO AMBIENTE PERMEANDO A ATUAÇÃO DO GOVERNO
PROGRAMA: 0134 GESTÃO AMBIENTAL MG SÉCULO XXI

Órgão: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Unidade responsável: 1371 Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: Aplicação do Programa de Combate a Desertificação e
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Mitigação dos efeitos da Seca através de medidas eficazes e
estratégias integradas de longo prazo baseadas simultaneamente no
aumento de produtividade da terra e na reabilitação, conservação e
'gestão dos recursos em terra e hídricos, tendo em vista contribuir para
o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida
das comunidades locais.

* - A Tabela dos Projetos do Orçamento foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 24.11.2004.
• Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.

Ricardo Duarte
Justificação: O fenômeno da desertificação é o processo de

degradação ambiental que ocorre nas regiões áridas, semi-áridas e
sub-úmidas secas, no Norte de Minas e Região do
Jequitinhonha/Mucuri e em toda a Região Nordeste do Brasil.

Estudos apontam a relevância em se priorizar ações no sentido de
frear o avanço do fenômeno da desertiticação. O semi-árido brasileiro,
dom área total de 1.083.790 km 2, apresenta aproximadamente
980.710 ~susceptíveis a processos de desertificação. Esses dados
ganham maior visibilidade e importância ao se considerar que a região
abriga 24 milhões de pessoas, das quais 18 milhões (correspondente
a 42% da população total do Nordeste e 11% da população brasileira)
vivem em áreas susceptíveis dos processos de desertificação.

Minas Gerais é o único estado tora do Nordeste que apresenta
características que podem levar à desertificação. Por isso é
necessário que se crie um programa permanente de avaliação,
estudos técnicos, programas de capacitação e formação de recursos
humanos, utilizando uma abordagem integrada, considerando
aspectos tísicos, biológicos e socioeconômicos. O propósito é a
identificação de fatores que contribuem para a desertiticação e o
desenho de medidas práticas para seu combate. Os programas de
ação devem ser desenhados e implementados com a participação da
população e das comunidades visando a erradicação da pobreza,
como define a Convenção Nações Unidas de Combate a
Desertificação e Mitigação de Efeitos da Seca - CCD, da qual o Brasil
é signatário e o Programa Nacional de Combate à Desertificação -
PAN.

EMENDA N°74
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Acrescente-se onde couber:
"Art. .... - O item VI do Anexo III da Lei n° 15.033, de 2004, fica

acrescido da seguinte ação:
-. Internação em centros de recuperação de dependentes

químicos - Convênio com entidades;"
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O item VI do Anexo III do PPAG cria o Programa de

Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. O objetivo desta
emenda é acrescentar às ações do programa a internação em centros
de recuperação de dependentes químicos, pois grande parte das
famílias vulnerabilizadas possuem dependentes químicos entre seus
membros.

EMENDA N°75
No Programa 0297 - Geração de Conhecimento Científico e de

Tecnologia Agropecuário -, na Ação P386 - Infra-estrutura para a
Realização de Pesquisas Agropecuária e Agroindustrial -, atribua-se o
valor de 5 para meta e de R$500.000,00 para o "financeiro" abatendo-
se o montante dos recursos da Ação P204 "fornecimento de mata-
burros", do Programa P0155 "melhoria da infra-estrutura dos acessos
viários".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Domingos Sávio

EMENDA N°76
Inclua-se no Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.893/2004, entre as ações

incluídas, a seguinte ação:
- Recuperação e Modernização do Sistema Público de

Pesquisa e Produção de Ciência e Tecnologia Agropecuária e
Agroindustrial.

Produto: órgãos atendidos
Unidade de medida: unidades da EPAMIG recuperadas e

modernizadas
Finalidade: recuperar e modernizar o sistema público de ciência e

tecnologia agropecuária e agroindustrial, a fim de apoiar o
agronegócio.

Meta 2005: 8
Financeiro 2005: R$500.000,00
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Meta 2006-2007: 16
Financeiro 2006-2007: R$-1.000.000,00'1
Deduzindo-se os montantes da Ação P204 "fornecimento de mata-

burros", do Programa P0155 "melhoria da infra-estrutura dos acessos
viários".

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Domingos Sávio

EMENDA N°77
Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P674 -

Escola Referência do Ensino Médio, do Programa 0310 -
Universalização e Melhoria do Ensino Médio, pág. 158 do Anexo II.

"P674 - Escola Referência do Ensino Médio
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino
médio que desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de
problemas educacionais, tornando-se referência para as demais.
• Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
'Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração da finalidade, visando a facilitar a integração

dos alunos com necessidades especiais."
EMENDA N°78

Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação Orçamentária P447 -
Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino Fundamental, do
Programa 0116 - Melhoria do Ensino Fundamental:

"P447 - PADROES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: prover as escolas do ensino fundamental de infra-
estrutura que lhes permita desenvolver sua proposta pedagógica e
favorecer a prática docente, bem como atender às demandas
específicas de crianças de 6 anos de idade que ingressam no ensino
fundamental.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: alteração da finalidade, tendo em vista a ampliação do

ensino fundamental para 9 anos.".
EMENDA N°79

Inclua-se no Programa P0128 - Incremento à Produção Cultural a
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Ação "Elaboração de estudos preliminares para implementação do
Fundo Estadual de Cultura", com as metas constantes a seguir.

* - A Tabela da Emenda n° 79 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.11.2004.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°80
Acrescente-se onde couber:
"Art. .... - O item VI do Anexo III da Lei n° 15.033, de 2004, fica

acrescido da seguinte ação:
- Abrigamento em entidades de amparo à terceira idade -

Convênio com entidades;"
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O item VI do Anexo III do PPAG cria o Programa de

Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. O objetivo desta
emenda é acrescentar às ações do programa o abrigamento em
entidades da terceira idade, pois grande parte das famílias
vulnerabilizadas possuem idosos entre seus membros.
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